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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова Правління                
Фінансовий директор

Ільницький М.В.                             
Сорока І.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

за              рік2019
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

22815333
вул. Гонча буд. 40, м. Чернігів, 14000

(0462)654559, (0462)654759
kanc@energy.cn.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Приватне акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

30.04.2020

№ 107.101-6
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення)

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_
shareholders

(URL-адреса сторінки)
30.04.2020

(дата)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 
затверджено річну інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 
інформацію емітента (за наявності)

рішення наглядової ради емітента, 29.04.2020, б/н

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента. X

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в 
разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 
грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 
вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 
та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 
обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 
активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 
іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту) X

Складова змісту: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності": не надається, так як згідно 
п.5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням 
НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не 
здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який 
визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 
цього пункту.
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря": 
не надається в силу п.5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних 
паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну інформацію 
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 
10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.
Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство":
Не надається, оскільки послугами рейтингового агентства в звітному періоді Товариство не користувалося.
Складова змісту: "Судові справи емітента":  судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 
1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в 
яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи - відсутні.
Судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році, у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів 
емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його 
дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році - відсутні.
Склад змісту: "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі 
їх звільнення": не надається, оскільки згідно п.5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо 
інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну 
інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог 
підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.
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Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)":
надається у відповідній таблиці змісту.
Складова змісту: "власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент": власний кодекс 
корпоративного управління не розроблявся і не затверджувався.
Складова змісту: "кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати": емітент у своїй діяльності не 
застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління.
Складова змісту "інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги": практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не 
застосовується.
Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 
зборах емітента": інформація наведена у відповідній таблиці звіту
Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" надається у відповідній таблиці звіту емітента.
Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій"
Не надається в силу п.5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних 
паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну інформацію 
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 
10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.
Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими 
акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій"
не надається в силу п.5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних 
паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну інформацію 
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 
10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента":
 емiтент не випускав облiгацiй у звітному періоді
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом":
у звітному періоді емiтент не випускав iнших цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента": 
 емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв":
 боргові цінні папери емітентом не випускались.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду":
протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)":  згідно п.5 
глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням 
НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не 
здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який 
визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 
цього пункту.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента": емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента": у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу немає.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть 
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв": наведена у 
відповідній таблиці звіту.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за 
якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано iншiй особi": інформація наведена у відповідних таблицях звіту.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв": 
інформація не надається в силу п.5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо інших 
цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну 
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інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог 
підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв": 
 не надається в силу п.5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних 
паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну інформацію 
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 
10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть": 
 не надається в силу  п.5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних 
паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну інформацію 
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 
10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть": 
не надається в силу п.5 глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013), приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних 
паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов"язано розкривати регулярну річну інформацію 
відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 
10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": 
Товариство не випускало боргових цінних паперів.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого 
емiтента, яка наявна в емiтента":
у емітента відсутня така інформація.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом"  - відсутня
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй":
емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття": 
 емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань 
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям": 
 Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного 
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного періоду": 
  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду"  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" -  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 
iпотечного покриття" -  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв"- Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв"- Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв.
Основнi вiдомостi про ФОН - відсутні
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - Товариство не випускало сертифікатів ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - відсутня
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН- не проводився
Правила ФОН- відсутні
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

ФІЛІЯ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ  АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ОЩАДБАНК"
353553

ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
353586

3) IBAN

6) IBAN

UA573535530000026009301102791

UA543535860000026007051403109

35.13

85.32

49.41

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Розподілення електроенергії

Вантажний автомобільний транспорт

Професійно-технічна освіта

4. Територія (область) Чернiгiвська

АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

22.05.1995

29829506,00

2. Скорочене 
найменування (за 
наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

 29038. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
Фірма "Універсалмаркет" - дочірнє підприємство 
відкритого акціонерного товариства 
енергопостачальної компанії "Чернігівобленерго"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

304497183) ідентифікаційний код юридичної особи
14000, м. Чернігів, вул. Пушкіна, 164) місцезнаходження

5) опис: Фірма "Універсалмаркет" - дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства 
енергопостачальної компанії "Чернігівобленерго" створене на підставі рішення Загальних зборів 
акціонерів ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" 22.04.1999р. Засновником підприємства та власником 
майна є ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" (змінило назву на ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", станом 
на теперішній час - АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"). Статутний фонд становить 50 тис.грн. 
Керівництво підприємством здійснює Правління емітента та директор. Директор несе 
персональну відповідальність перед засновником за діяльність підприємства, збереження майна 
та коштів. До компетенції засновника відноситься: найм директора підприємства, внесення змін 
до Статуту, прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію підприємства, використання 
майна на непердбачені Статутом цілі, надання права на укладення правочинів щодо 
матеріальних цінностей, що знаходяться у розпорядженні підприємства, надання згоди на 
придбання за валюту імпортного обладнання, технологій, документації та інш., питання 
кредитування підприємства, встановлення нормативів відрахувань з прибутку, проведення 
ревізій підприємства

Дочірнє підприємство

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА 
ЧЕРНІГІВ"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

418238463) ідентифікаційний код юридичної особи
14013, м. Чернігів, Проспект Перемоги, 126-14) місцезнаходження

5) опис: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ" було створено 
(засновано) у 2017 році. Статутний капітал Товариства сформовано за рахунок  вкладу емітента у 
формі грошових коштів у розмірі 1000 грн. Статутний капітал в ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ" 
внесено у 2018 році. Частка емітента у статутному капіталі ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ" складає 
100%.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Відокремлений підрозділ Бахмацький район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Конотопська, 60А, м. Бахмач, Бахмацький р-н, 
Чернiгiвська область, 16500, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Бобровицький район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Незалежності, 12, м. Бобровиця, Бобровицький, 
Чернiгiвська область, 17400, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Борзнянський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Красносільського, 46, м. Борзна, Борзнянський, 
Чернiгiвська область, 16400, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Відокремлений підрозділ Варвинський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Миру, 11, м. Варва, Варвинський, Чернiгiвська 
область, 17600, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Городнянський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Чернігівська, 88, м. Городня, Городнянський, 
Чернiгiвська область, 15100, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Ічнянський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Воскресінська, 135, м. Ічня, Ічнянський, 
Чернiгiвська область, 16700, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Відокремлений підрозділ Козелецький район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Євгенія Лоскота, 61, смт. Козелець, 
Козелецький, Чернiгiвська область, 17000, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Коропський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Київська, 72, смт. Короп, Коропський, 
Чернiгiвська область, 16200, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Корюківський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Галини Костюк, 41, м. Корюківка, 
Корюківський, Чернiгiвська область, 15300, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Відокремлений підрозділ Куликівський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. 8-го Березня, 61, смт. Куликівка, Куликівський, 
Чернiгiвська область, 16300, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою  господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Менський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Титаренко Сергія, 53, м. Мена, Менський, 
Чернiгiвська область, 15600, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Ніжинський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Василівська, 36, м. Ніжин, Ніжинський, 
Чернiгiвська область, 16600, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Відокремлений підрозділ Новгород-Сіверський 
район елктричних мереж ПАТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Базарна, 22А, м. Новгород-Сіверський, 
Новгород-Сіверський, Чернiгiвська область, 16000, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Носівський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Суворова, 7А, м. Носівка, Носівський, 
Чернiгiвська область, 17100, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою  господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Прилуцький район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Миколаївська, 109, м. Прилуки, Прилуцький, 
Чернiгiвська область, 17500, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Відокремлений підрозділ Ріпкинський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Шевченка, 2А, смт. Ріпки, Ріпкинський, 
Чернiгiвська область, 15000, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою  господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Семенівський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Горавовка, 37, м. Семенівка, Семенівський, 
Чернiгiвська область, 15400, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Сосницький район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Чернігівська, 63, смт. Сосниця, Сосницький, 
Чернiгiвська область, 16100, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Відокремлений підрозділ Срібнянський район 
елктричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Незалежності, 6, смт. Срібне, Срібнянський, 
Чернiгiвська область, 17300, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою  господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Талалаївський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Народна, 3, смт. Талалаївка, Талалаївський, 
Чернiгiвська область, 17200, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою  господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Щорський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. 30 років Перемоги, 6, м. Сновськ, Сновський, 
Чернiгiвська область, 15200, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Відокремлений підрозділ Чернігівські міські 
електричні мережі ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

просп.Перемоги, 126, м. Чернігів, Деснянський, 
Чернiгiвська область, 14038, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Чернігівський район 
електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Інструментальна, 12, м. Чернігів, 
Новозаводський, Чернiгiвська область, 14037, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Північні високовольтні 
електричні мережі ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Громадська, 37А, м. Чернігів, Новозаводський, 
Чернiгiвська область, 14037, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Відокремлений підрозділ Південні високовольтні 
електричні мережі ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

пров.Гетьмана Сагайдачного, 32А, м. Прилуки, 
Прилуцький, Чернiгiвська область, 17500, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відокремлений підрозділ Чернігівське будівельно-
транспортне управління  ПАТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Ціолковського, 20, м. Чернігів, Новозаводський, 
Чернiгiвська область, 14001, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: Відокремлений підрозділ не є юридичною особою та здійснює свою господарську 
діяльність на основі чинного законодавства та в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 
Положенням про відокремлений підрозділ.
Основною метою діяльності відокремленого підрозділу є участь у виробничо-господарській 
діяльності Товариства, яка направлена на задоволення суспільних потреб юридичних та 
фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електроенергії, або в іншій продукції та послугах, 
що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено штрафну 
санкцію

Орган, який наклав 
штрафну санкцію

Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5
1 75/1/18-р/к, 

15.01.2019
Чернігівське обласне 
територіальне відділення 
Антимонопольного 
комітету України

накладення штрафу в 
розмірі 68000 грн.

АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" було 
оскаржено рішення  Чернігівського 
обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України 
до суду. Судами першої, апеляційної та 
касаційної інстанції в задоволенні 
позову АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 
було відмовлено. Штраф сплачено.

Опис: штрафні санкції накладені у звітному періоді
2 261, 26.02.2019 Національна комісія, що 

здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та 
комунальних послуг

накладення штрафу у 
розмірі 425000 грн.

штраф сплачено

Опис: штрафні санкції накладені у звітному періоді
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18. Опис бізнесу

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" є юридичною особою, організаційно-правова 
форма - приватне акціонерне товариство. Товариство є правонаступником Державного енергетичного 
підприємства та Державної акціонерної енергопостачальної компанії "Чернігівобленерго", яка була 
заснована відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.07.1995р. №136 
шляхом перетворення Державного енергопостачального підприємства "Чернігівобленерго" у акціонерну 
компанію відповідно до Указу Президента України від 04.04.1995 №282/95 "Про структурну перебудову в 
електроенергетичному комплексі України". 
18 квітня 2011 року ВАТ ЕК «Чернігівобленерго» рішенням загальних зборів акціонерів було 
перейменовано в Публічне Акціонерне Товариство «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
16 квітня 2019 року ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  рішенням загальних зборів акціонерів було 
перейменовано в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та затверджено Статут 
Товариства.
До складу Товариства входять  відокремлені підрозділи. Функції, які виконували відокремлені 
підрозділи:  участь у виробничо-господарській діяльності Товариства, яка направлена на задоволення 
суспільних потреб юридичних та фізичних осіб в отриманні послуг з розподілу електричної енергії, або 
інших послуг, що надаються Товариством, а також у досягненні Товариством прибутку для задоволення 
інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників.
Товариство є засновником Дочірнього підприємства - фірма "Універсалмаркет"- дочірнє підприємство 
відкритого акціонерного товариства енергопостачальної компанії "Чернігівобленерго", та Товариства з 
обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ".
Органами Товариства є: Загальні збори - Вищий орган Товариства, Наглядова рада - орган, який здійснює 
захист прав акціонерів Товариства, і вмежах компетенції контролює та регулює діяльність Правління, 
Правління - колегіальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції здійснює управління 
поточною діяльністю Товариства, Ревізійна комісія - орган Товариства, який в межах компетенції 
здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.

Пропозицій щодо реорганізації від будь-кого не надходило.

Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться згідно з наказом №181/01-02 від 30.10.2019 «Про організацію 
бухгалтерського обліку та облікові політики».
Облікова політика Товариства визначає сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 
для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій та складання фінансової звітності за 
2019 рік.
В Товаристві в 2019 році використовується план рахунків бухгалтерського обліку, затверджений Наказом 
Мінфіну України від 30 листопада 1999 року №291. Для ведення бухгалтерського та податкового обліку 
застосовується система SAP ERP. 
Бухгалтерський та податковий облік ведеться у відокремлених підрозділах та в апараті управління. 
Консолідація інформації здійснюється в апараті управління.

При веденні бухгалтерського обліку в 2019 році Товариство застосувало такі основні принципи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
 -автономність;
 -обачність (обережність);

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 2864 особи,
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 39 осіб,
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 39 осіб.

Інформація про чисельність працівників

Товариство не входить до будь-яких об"єднань.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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 -повне висвітлення (відображення);
 -послідовність;
 -безперервність;
 -нарахування та відповідність доходів та витрат;
 -превалювання  (перевага) сутності над формою;
 -історична (фактична) собівартість;
 -єдиний грошовий вимірник;
 -періодичність.

Основним видом діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», як Оператора системи розподілу, є проведення 
на підставі отриманої ліцензії господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць 
провадження господарської діяльності, а саме на території Чернігівської області та м. Славутич Київської 
області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності АТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата.
Площа ліцензійної діяльності становить близько 31,9 тис.кв.км. 
Для транспортування електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» експлуатує 34 109,73 км 
повітряних та 1 620,2 км кабельних ліній електропередач різних класів напруги.

Основнi придбання активiв за останнi 5 рокiв (загальна сума по рокам): 
2015 рiк – 71 343,30 тис.грн без ПДВ 
2016 рiк – 72 319,79 тис.грн без ПДВ
2017 рiк -  134 289,34 тис.грн без ПДВ 
2018 рiк – 145 029,63 тис.грн без ПДВ
2019 рік – 162 364,50 тис.грн без ПДВ 
Значних вiдчужень активiв не було протягом звiтного перiоду.
У звітному 2019 році було проведено часткову заміну автотранспорту  на загальну 
суму 7 659,50 тис.грн.; придбано 13 210 шт. електронних лічильників на суму 18 370,30 тис.грн без ПДВ.
Крім того, здійснено закупівлю програмного забезпечення для розрахунку режимів роботи електричних 
мереж на суму 300,00 тис.грн без ПДВ.
Впроваджено програмне забезпечення EPR SAP система управління виробництвом на суму 1 000 тис.грн 
без ПДВ та систему електронного документообігу на суму 500,00 тис.грн без ПДВ.
Головним завданням АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» є забезпечення надійного енергопостачання 
промисловості, аграрного комплексу та побуту на території Чернігівської області, запровадження 
ефективних заходів енергозбереження, забезпечення  надійності розподілу електроенергії, якості 
електричної енергії, підвищення енергоефективності та економічності роботи мережі, рівня безпеки її 
експлуатації.
Відповідно до статті 50 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.09.2018 № 
955, що затверджує Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу 
та інвестиційних програм операторів систем розподілу, АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щорічно формує, та 
подає на розгляд і схвалення інвестиційну програму (далі – ІП) на прогнозний період (як правило, 
календарний рік). Інвестиційна програма включає в себе план використання коштів для підвищення рівня 
надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов’язань Товариства на 
період її виконання щодо розвитку Товариства, джерела її фінансування, графік виконання.
Постановою НКРЕКП від 18.07.2019 № 1541 «Про схвалення Інвестиційної програми АТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік» (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 10.12.2019 № 2740 
щодо включення додаткових заходів без зміни загальної суми Інвестиційної програми та джерел її 
фінансування) була схвалена інвестиційна програма з розподілу електричної енергії 
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік (далі – ІП 2019 року) у сумі 153 223,18 тис. грн (без 
ПДВ). 

Джерела фінансування ІП на 2019 рік АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

 Джерела фінансування               тис. грн (без ПДВ)
 Амортизаційні відрахування                    95 413,00

Прибуток від ліцензованої діяльності         8 901,00
 Реактивна електроенергія                    28 101,00

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
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Додатковий отриманий дохід за 2017 рік       500,77
Додатковий отриманий дохід за 2018 рік  20 307,41

 Усього153,223,18

“Інвестиційна програма АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” на 2019 рік” дозволила виконати комплекс 
заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану електричних мереж, технічного удосконалення 
засобів обліку, управління та зв`язку, щодо забезпечення підвищення надійності електропостачання 
споживачів, зниження технологічних витрат електроенергії.
Для досягнення цієї мети інвестиційна програма передбачає вкладення коштів в окремі цільові програми 

 2019-2023 років по таких напрямках:
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання.
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії.

 3. Впровадження та розвиток АСДТК.
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
5. Впровадження та розвиток систем зв’язку.
6. Модернізація та закупівля колісної техніки.
7. Інше.

Облік основних засобів проводиться відповідно МСБО 16.
Синтетичний та аналітичний облік основних засобів ведеться централізовано в апараті управління по 
кожному інвентарному об’єкту в системі SAP ERP.
Придбані основні засоби зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю, на підставі 
первинних документів. 
При безоплатному отриманні необоротних активів при зарахуванні їх на баланс дохід не визнається. 
Нарахування амортизації на такі основні засоби відображається збільшенням витрат звітного періоду та 
суми зносу. Одночасно у сумі, пропорційній нарахованій амортизації, визнається дохід. До складу 
основних засобів у 2019 році зараховано безоплатно отримані об’єкти необоротних активів на суму 111 
тис. грн.
Критерій істотності для визнання по основних засобах встановлено в сумі 6000,00 грн. і вище. При 
постановці на баланс повітряні та кабельні лінії, трансформаторні підстанції, силові трансформатори (в 
т.ч. у резерв) вартістю до 6000,00 грн. обліковуються як основні засоби.
Оцінка основних засобів після визнання проводиться за моделлю собівартості. 
Вибуття (виведення) з експлуатації основних засобів здійснюється на підставі  відповідних документів.
Витрати, понесені Товариством на підтримання основних засобів в робочому стані та одержання первісно 
визначеної суми майбутніх економічних вигод відноситься на витрати періоду, в якому вони були 
понесені. Витрати на поліпшення основних засобів, що призводять до отримання майбутніх економічних 
вигод, збільшують вартість основних засобів.
З 2019 року основні засоби амортизуються прямолінійним методом.
 Переоцінка основних засобів не проводилась.
До складу основних засобів включено залишки по незавершених капітальних інвестиціях в основні 
засоби, аванси по капітальному будівництву та придбанню необоротних активів.

На діяльність емітента впливають наступні проблеми:
1.Низька якість систем обліку у споживачів, невідповідність вимірювальних трансформаторів 
фактичному навантаженню, що призводить до недообліку відпущеної енергії.
2.Розкрадання майна Товариства.
3.Стихійні явища, що призводять до пошкодження електромереж.

Господарська діяльність фінансується за рахунок власних коштів, що сплачуються за розподілену 
електроенергію.

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Протягом 2019 року АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" надавало замовникам послугу з приєднання відповідно 
до умов укладених договорів про приєднання до електромереж Товариства. При цьому неврегульованих 
відносин по оплаченим договорам 2019 року між Товариством та замовниками послуг немає. У 2019 році 
по напрямку «Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання» схваленої 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
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Інвестиційної програми Товариства на 2019 рік, було здійснено часткове покращення технічного стану 
обладнання за рахунок виконання заходів з будівництва нових, реконструкції та технічного 
переоснащення існуючих електричних мереж напругою 0,4-110 кВ. Для виконання вказаних робіт були 
укладені договори на закупівлю відповідних товарів, робіт та послуг. Зокрема, було проведено 

 будівництво повітряної лінії 35 кВ в Ріпкинському районі на суму 4 774,56 тис.грн. без ПДВ;
трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ в м.Ічня на суму 246,10 тис.грн без ПДВ. 
Також виконано реконструкції ліній електропередачі: 
- завершено роботи по реконструкції повітряної лінії 35 кВ в Козелецькому районі на суму 1 049,62 
тис.грн без ПДВ, які були розпочаті в 2018 році;
 -двох кабельних ліній 10 кВ в м. Чернігів та однієї кабельної лінії 10 кВ в Козелецькому районі на 

загальну суму 10 885,33 тис.грн без ПДВ;
 -повітряних і кабельних ліній 0,4 кВ в м. Чернігів та Прилуки, та завершено роботи по реконструкції 

повітряних ліній 0,4 кВ в м.Ніжин, які було розпочато в 2018 році на загальну суму 30 096,91 тис.грн без 
ПДВ.
Також було проведено технічне переоснащення розподільчих підстанцій:
1. Із заміною силових трансформаторів:
 -на ПС 110/35/10 кВ в м. Остер на суму 18 887,20 тис. грн без ПДВ;
 -на двох ПС 35/10 кВ в м. Прилуки та Щорському (Сновському) районі на суму 16 028,62 тис.грн без ПДВ;
 -ТП 10/0,4 кВ в кількості 38 шт. на суму 12 327,87 тис.грн без ПДВ.

 2. Із заміною комутаційного обладнання 35 кВ:
 -розпочато роботи на ПС 110/35/10 кВ в м. Прилуки на загальну суму 71 265,65 тис.грн. без ПДВ. 

Завершення робіт планується здійснити в 2020 році.
Було виготовлено 7 проектів на реконструкцію та будівництво електричних мереж для можливості їх 
реалізації в майбутні роки на суму 3 407,61 тис.грн без ПДВ, а саме:
 -4 проекти з реконструкції ПЛ 0,4 кВ в м. Корюківка, м. Ічня, м. Чернігів;
 -2 проекти з реконструкції ЗТП 10/0,4 кВ в Ніжинському районі;
 -закінчено виготовлення проектної документації з «Будівництва трансформаторної ПС 110/20/10 кВ 

«Масани» в м.Чернігів Чернігівської області», яка була розпочата в 2018 році.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

У 2019 році НКРЕКП схвалено «План розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на період 
2020-2024 років», відповідно якого метою Товариства є:
 –удосконалення норм безпеки і показників надійності розподілу електричної енергії в мережах  АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
 –підвищення рівня якості розподілу електричної енергії (безперервність, якість електричної енергії), 

удосконалення системи моніторингу;
 –зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та комерційних втрат електроенергії;
 –зменшення впливу на навколишнє природне середовище;
 –впровадження «інтелектуальних» лічильників та автоматизованих систем обліку;
 –підвищення енергоефективності роботи розподільних електромереж шляхом їх реконфігурації, 

автоматизації та підвищення рівня середньої напруги.
Розроблений План розвитку оператора системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2020-2024 
роки обґрунтовує доцільність і господарську необхідність капітальних вкладень в нове будівництво, 
реконструкцію, технічне переоснащення та реконфігурацію існуючих мереж на напругу 20 кВ з метою 
забезпечення  надійності розподілу електроенергії, якості електричної енергії, підвищення 
енергоефективності та економічності роботи мережі, рівня безпеки її експлуатації, а також визначає 
необхідні обсяги і пріоритетність виконання робіт по виконанню прийнятих рішень. Реалізація 
запланованих заходів забезпечить пропускну спроможність системи розподілу згідно з потребами 
користувачів, зниження технологічних витрат електроенергії в системі розподілу та комерційних втрат 
електроенергії, забезпечить надійну, безпечну та ефективну експлуатацію електричних мереж.
Комплекс заходів з реконструкції обладнання електричних мереж насамперед направлений на 
модернізацію існуючого обладнання з використанням сучасних досягнень та передових технологій у 
сфері енергетики. Планом розвитку враховуються тенденції щодо розвитку альтернативної енергетики, 
особливо актуально в даному регіоні стоїть питання впровадження сонячної генерації. При плануванні 
використовувався комплексний підхід до реконструкції мереж з модернізацією пристроїв РЗА та ПА, 
АСКУЕ, АСДТУ з метою впровадження в майбутньому інтелектуальних мереж.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" не приймає участі у будь-яких дослідженнях або розробках.

Політична та економічна ситуації в Україні протягом останнього часу характеризуються нестабільністю. 
Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки 
зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних органів. Нерідко 
точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Поточна ситуація в країні та її подальший 
розвиток можутть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансове становище Товариства, 
ефект такого впливу на сьогодні визначити складно. Керівництво вважає, що у Товаристві прийнято всі 
необхідні заходи щодо забезппечення  стабільності ведення його діяльності, Товариство дотримувалось 
всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або 
нараховані.

Інша інформація
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Наглядова рада АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Наглядова рада є органом, що здійснює 
захист прав акціонерів товариства і в 
межах компетенції,  здійснює 
управління акціонерним товариством, а 
також контролює та регулює діяльність 
виконавчого органу. До складу 
наглядової ради Товариства входить 4 
(чотири) особи: Голова Наглядової ради 
та три члени Наглядової ради.

1. Голова Наглядової ради: Гондар Володимир 
Вікторович (представник акціонера Компанія 
"HARTLEPOOL FINANCE CORP" (ХАРТЛІПУЛ 
ФАЙНЕНС КОРП.)
2. Член Наглядової ради: Завада Ірина Валеріївна 
(представник акціонера Компанія 
"HARTLEPOOL FINANCE CORP" (ХАРТЛІПУЛ 
ФАЙНЕНС КОРП.)
3. Член Наглядової ради: Марков Максим 
Олександрович (представник акціонера ПЗНВІФ 
"Сьомий" ТОВ "КУА"Сварог Ессет 
Менеджмент" )
4. Член Наглядової ради: Івахно Віталій 
Валерійович (представник акціонера ПЗНВІФ 
"П"ятий" ТОВ "КУА"Сварог Ессет 
Менеджмент" )

Правління АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Правління складається з 4 членів:  
Голова Правління,  Заступник Голови 
Правління, Фінансовий директор, 
Заступник Фінансового директора.
Правління АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 
є колегіальним виконавчим органом  
Товариства, до компетенції якого 
належить вирішення всіх питань, 
пов'язаних з керівництвом поточною 
діяльністю Товариства, крім питань, що 
належать до виключної компетенції 
загальних зборів та Наглядової ради.

1. Член Правління, Голова Правління Ільницький 
Михайло Васильович
2. Член Правління, Заступник Голови Правління 
Драний Роман Віталійович
3. Член Правління, Фінансовий директор Сорока 
Ірина Василівна
4. Член Правління, Заступник Фінансового 
директора Цокурова Наталія Василівна
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Ревізійна комісія АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Ревізійна комісія АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" контролює 
фінансово-господарську діяльність 
Товариства. Кількісний склад - три 
особи: Голова та члени Ревізійної 
комісії.

1. Голова Ревізійної комісії Міцинський Артем 
Броніславович
2. Член Ревізійної комісії Глинянська Наталія 
Володимирівна
3. Член Ревізійної комісії Новоторова Світлана 
Олександрівна.

Загальні збори Акціонери Товариства. Загальні збори - 
вищий орган Товариства. Загальні збори 
можуть вирішувати будь-які питання, у 
тому числі ті, що належать до 
виключної компетенції Наглядової ради 
Товариства.

акціонери Товариства.
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Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Рік 
народ-
ження

Стаж 
роботи 
(років)

Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№
з/п

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено)

2 3 4 6 751 8
1979 15 ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", 22815333, 

Т.в.о. Голови правління

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 15
Попередні посади: 
1. Заступника директора з енергозбуту по енергонагляду управління збуту дирекції з енергозбуту ПАТ "Прикарпаттяобленерго"
2. Директор енергозбуту ПАТ "Сумиобленерго",
3. Директор комерційний ПАТ "Сумиобленерго",
4. Т.в.о. члена Правління,Заступника Голови Правілння ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО";
5. Т.в.о. Голови правління ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО".
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру заробітної плати.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Калуський хіміко-
технологічний технікум, 
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Ільницький Михайло 
Васильович

Голова Правління фізична особа1 16.04.2019, 1 
рік (після - 

повноваження 
дійсні до 

обрання складу 
Правління чи 

до припинення 
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2 3 4 6 751 8
1972 26 ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", 22815333, 

Т.в.о. члена Правління, Заступника Голови 
Правління

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені Статутом.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 26
Попередні посади: 
- заступник директора з капітального будівництва ВП "Дніпровська електроенергетична система" ДП "НЕК "Укренерго",
-в.о. директора з енергозбуту, директор з енергозбуту ПАТ "Запоріжжяобленерго",
- директор департаменту зі збуту електроенергії ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТИНГ",
- Т.в.о. члена Правлвління, Заступника Голови Правління ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розміру заробітної плати, паспортних даних.

Запорізький національний 
технічний університетДраний Роман Віталійович

Заступник Голови Правління фізична особа2 16.04.2019, 1 
рік (після - 

повноваження 
дійсні до 

обрання складу 
Правління чи 

до припинення 

1978 18 ПАТ "Чернігівобленерго", 22815333, 
Фінансовий директор

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних та розміру заробітної плати.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 18
Попередні посади: 
- Начальник відділу регуляторної політики ПАТ "Вінницяобленерго",
-Т.в.о. Фінансового директора ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", 
- Фінансовий директор ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Чернігівський державний 
технологічний університетСорока Ірина Василівна

Фінансовий директор фізична особа3 16.04.2019, 1 
рік (після - 

повноваження 
дійсні до 

обрання складу 
Правління чи 

до припинення 
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2 3 4 6 751 8
1977 24 ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", 22815333, 

Заступник фінансового директора

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних та розміру заробітної плати.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 24
Попередні посади: 
- Начальник відділу економічного аналізу та планування ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", 
-Т.в.о. Заступника Фінансового директора ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", 
- Заступник фінансового директора ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Чернігівський державний 
технологічний університетЦокурова Наталія 

Василівна

Заступник Фінансового директора фізична особа4 16.04.2019, 1 
рік (після - 

повноваження 
дійсні до 

обрання складу 
Правління чи 

до припинення 

1981 згоди на розкриття інформації не надано, д.н., 
згоди на розкриття інформації не надано

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені у Статуті емітента. 
Посадова особа є представником акціонера Компанія "HARTLEPOOL FINANCE CORP" (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.). Посадова особа не є незалежним директором, не є 
представником групи акціонерів, не є акціонером емітента.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, розміру заробітної плати, поперднього місця роботи, стажу роботи, освіти. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини особа не має. Дані про посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: особа не дала згоди на оприлюдення даних.

згоди на розкриття 
інформації не наданоГондар Володимир 

Вікторович

Голова Наглядової ради фізична особа6 16.04.2019, 1 
рік (після - 

продовжуються 
до прийняття 

зборами 
відповідного 

рішення)

1965 Згоди на розкриття інформації не надано, 
д.н., Згоди на розкриття інформації не надано

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені у Статуті емітента. 
Посадова особа є представником акціонера Компанія "HARTLEPOOL FINANCE CORP" (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.), не є незалежним директором, не є представником групи 
акціонерів. Особа є акціонером емітента та володіє акціями в кількості 1 шт.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, розміру заробітної плати, поперднього місця роботи, стажу роботи, освіти. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини особа не має. Дані про посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: особа не дала згоди на оприлюднення даних.

вища
Завада Ірина Валеріївна

Член Наглядової ради фізична особа7 16.04.2019, 1 
рік (після - 

продовжуються 
до прийняття 

зборами 
відповідного 

рішення)
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2 3 4 6 751 8
1970 Згоди на розкриття даної інформації не 

надано, д.н., Згоди на розкриття даної 
інформації не надано

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені у Статуті емітента. 
Посадова особа є представником акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", не є незалежним директором, не є представником групи акціонерів. Особа є 
акціонером емітента та володіє акціями в кількості 89 шт. (0,000074% від статутного капіталу).
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, розміру заробітної плати, поперднього місця роботи, стажу роботи, освіти. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини особа не має. Дані про посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: особа не дала згоди на оприлюднення даних.

Згоди на розкриття даної 
інформації не наданоМарков Максим 

Олександрович

Член Наглядової ради фізична особа8 16.04.2019, 1 
рік (після - 

продовжуються 
до прийняття 

зборами 
відповідного 

рішення)

1971 Згоди на розкриття даної інформації особа не 
надала, д.н., Згоди на розкриття даної 
інформації особа не надала

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені у Статуті емітента. 
Посадова особа є представником акціонера ПЗНВІФ "П"ятий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", не є незалежним директором, не є представником групи акціонерів. Особа  є 
акціонером емітента.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, розміру заробітної плати, поперднього місця роботи, стажу роботи,освіти. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини особа не має. Дані про посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: особа не дала згоди на оприлюднення даних.

вища
Івахно Віталій 
Валерійович

Член Наглядової ради фізична особа9 16.04.2019, 1 
рік (після - 

продовжуються 
до прийняття 

зборами 
відповідного 

рішення)

1978 Згоди на розкриття інформації особа не 
надала, д/н, Згоди на розкриття інформації 
особа не надала

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені у Статуті емітента. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, розміру заробітної плати, поперднього місця роботи, стажу роботи, освіти Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини особа не має. Дані про посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: особа не дала згоди на оприлюднення даних.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах: особа не дала згоди на оприлюднення даних.

вища
Міцинський Артем 
Броніславович

Голова Ревізійної комісії фізична особа10 16.04.2019, 1 
рік (після - 

продовжуються 
до прийняття 

зборами 
відповідного 

рішення)
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2 3 4 6 751 8
1999 згоди на розкриття інформації не надано, д/н, 

згоди на розкриття інформації не надано

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені у Статуті емітента. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, розміру заробітної плати, поперднього місця роботи, стажу роботи, освіти. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини особа не має. Дані про посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: особа не дала згоди на оприлюднення даних.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах: особа не дала згоди на оприлюднення даних.

вища
Глинянська Наталія 
Володимирівна

Член Ревізійної комісії фізична особа11 16.04.2019, 1 
рік (після - 

продовжуються 
до прийняття 

зборами 
відповідного 

рішення)

1966 Згоди на розкриття даної інформації не 
надано, д.н., Згоди на розкриття даної 
інформації не надано

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені у Статуті емітента. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, розміру заробітної плати, поперднього місця роботи, стажу роботи, освіти. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини особа не має. Дані про посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: особа не дала згоди на оприлюднення даних.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах: особа не дала згоди на оприлюднення даних.

вища
Новоторова Світлана 
Олександрівна

Член Ревізійної комісії фізична особа12 16.04.2019, 1 
рік (після - 

продовжуються 
до прийняття 

зборами 
відповідного 

рішення)
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Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61

Марков Максим Олександрович
89 0,000074 89 0Член Наглядової ради фізична особа

Міцинський Артем Броніславович
2 0,000001 2 0Голова Ревізійної 

комісії
фізична особа

Івахно Віталій Валерійович
1 0 1 0Член Наглядової ради фізична особа

Завада Ірина Валеріївна
1 0 1 0Член Наглядової ради фізична особа

Новоторова Світлана 
Олександрівна

0 0 0 0Член Ревізійної 
комісії

фізична особа

Глинянська Наталія 
Володимирівна

0 0 0 0Член Ревізійної 
комісії

фізична особа
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2 3 4 5 61

Ільницький Михайло Васильович
0 0 0 0Голова Правління фізична особа

Драний Роман Віталійович
0 0 0 0Заступник Голови 

Правління
фізична особа

Гондар Володимир Вікторович
0 0 0 0Голова Наглядової 

ради
фізична особа

Цокурова Наталія Василівна
0 0 0 0Заступник 

Фінансового 
директора

фізична особа

Сорока Ірина Василівна
0 0 0 0Фінансовий директор фізична особа
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

На момент створення Товариства - 
Держава в особі Міністерства 
енергетики та електрифікації 
України

00001094 вул. Хрещатик, 30, м.Київ, Київська 
область, 01601, УКРАЇНА

100

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Діяльність Товариства спрямована на забезпечення сталого розвитку компанії. Політика Товариства 
направлена на раціональне використання ресурсів і зменшення впливу на довкілля, збереження здоров’я 
персоналу та підвищення промислової безпеки, дотримання корпоративних норм етики та виконання 
зобов’язань перед акціонерами, працівниками й суспільством. 
Починаючи з 2019 року основна діяльність АТ "Чернігівобленерго" – це надання послуг з розподілу 
електричної енергії
Серед основних цілей на 2020 рік значиться: забезпечення надійного виконання функцій оператора 
системи розподілу, підвищення рівня задоволеності клієнтів, забезпечення 100-відсоткових розрахунків за 
надані послуги з розподілу електричної енергії та своєчасних розрахунків на всіх сегментах ринку.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним видом діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», як Оператора системи розподілу, є проведення 
діяльності з розподілу електричної енергії на території Чернігівської області та м.Славутич. При цьому 
головне завдання Товариства полягає у забезпеченні надійного транспортування електричної енергії до 
споживачів промисловості, аграрного комплексу та побуту на території Чернігівської області, 
запровадження ефективних заходів енергозбереження.
Відповідно до статті 50 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.09.2018 № 
955, що затверджує Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу 
та інвестиційних програм операторів систем розподілу, АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щорічно формує, та 
подає на розгляд і схвалення інвестиційну програму (далі – ІП) на прогнозний період (як правило, 
календарний рік). Інвестиційна програма включає в себе план використання коштів для підвищення рівня 
надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов’язань Товариства на 
період її виконання щодо розвитку Товариства, джерела її фінансування, графік виконання.

У 2019 році НКРЕКП схвалено «План розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на період 
2020-2024 років», відповідно якого метою Товариства є:
 –удосконалення норм безпеки і показників надійності розподілу електричної енергії в мережах  АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
 –підвищення рівня якості розподілу електричної енергії (безперервність, якість електричної енергії), 

удосконалення системи моніторингу;
 –зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та комерційних втрат електроенергії;
 –зменшення впливу на навколишнє природне середовище;
 –впровадження «інтелектуальних» лічильників та автоматизованих систем обліку;
 –підвищення енергоефективності роботи розподільних електромереж шляхом їх реконфігурації, 

автоматизації та підвищення рівня середньої напруги.
Розроблений План розвитку оператора системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2020-2024 
роки обґрунтовує доцільність і господарську необхідність капітальних вкладень в нове будівництво, 
реконструкцію, технічне переоснащення та реконфігурацію існуючих мереж на напругу 20 кВ з метою 
забезпечення  надійності розподілу електроенергії, якості електричної енергії, підвищення 
енергоефективності та економічності роботи мережі, рівня безпеки її експлуатації, а також визначає 
необхідні обсяги і пріоритетність виконання робіт по виконанню прийнятих рішень. Реалізація 
запланованих заходів забезпечить пропускну спроможність системи розподілу згідно з потребами 
користувачів, зниження технологічних витрат електроенергії в системі розподілу та комерційних втрат 
електроенергії, забезпечить надійну, безпечну та ефективну експлуатацію електричних мереж.

2. Інформація про розвиток емітента

У звітному 2019 році Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, 
тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат 
Емiтента вiдсутнiй.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 
витрат емітента

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування

© SMA 228153332019 р. 



Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і вартість 
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 
передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» віднесено кредитний 
ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» орієнтована на визначення, аналіз і 
управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також 
постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління 
ризиками.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення 
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
інструментарію щодо його пом’якшення.

власний кодекс корпоративного управлiння не розроблявся i не затверджувався.

Емітент у своїй діяльності не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об"єднання 
юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

Господарська діяльність, що здійснюється Товариством,  супроводжується доволі великою кількістю 
ризиків, які залежать, як від особливостей його діяльності, так і від економічної ситуації в країні.
Необхідно виділити, наступні:
-  Ринкові ризики ( розвиток відновлювальних джерел енергетики, підвищення вартості матеріалів та 
обладнання);
- Фінансові ризики (економічна нестабільність; недостатній обсяг коштів для фінансування інвестиційних 
проектів; інвестиційний, кредитний ризики; ринкова та балансова ліквідність, нестабільність системи 
оподаткування, необхідність оновлення основних фондів);
-  Операційні ризики (вихід з ладу обладнання та підтримання зношеного обладнання у працездатному 
стані, ризик втрати або завдання збитків майну Товариства, невиконання договірних умов 
постачальниками обладнання та матеріалів);
-  Кадрові ризики (відтік висококваліфікованих кадрів, виробничі травми персоналу, ризик зниження 
мотивації, зниження престижності роботи у енергетичній галузі, зменшення кількості працездатного 
населення);
-  Природні та техногенні ризики (стихійні лиха, пожежі, природні катаклізми, аварії на об`єктах).
Процес впливу, направлений на попередження або мінімізацію, можливих негативних наслідків від 
настання ризиків (управління ризиками), є невід’ємною та необхідною частиною діяльності Товариства.
Управління ризиками є запорукою прогресивного розвитку та фінансової стабільності Товариства.
З метою попередження та мінімізації впливу ризиків, на господарську діяльність Товариства, 
забезпечення сталого розвитку, збереження фінансової надійності та підвищення ефективності роботи 
Товариства, останнім здійснюються ряд заходів, що складають основу процесу управління ризиками, а 
саме:

 1.Своєчасна ідентифікація та класифікація ризиків.
 2.Якісний аналіз ризиків.
 3.Планування реагування на ризики (для ризиків, яких можна уникнути).
 4.Розробка інструментів для зниження ризиків (для ризиків, яких неможливо уникнути).
 5.Вжиття заходів, направлених на попередження ризиків.
 6.Зниження ступеня ризиків, у разі неможливості їх попередження.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
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Власний  кодекс  корпоративного  управлiння  не  розроблявся  і  не  затверджувався,  кодекс 
корпоративного  управлiння  фондової  бiржi,  об'єднання  юридичних  осiб  або  iнший  кодекс 
корпоративного управлiння, не застосовується

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

16.04.2019
96,9102

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

 1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття 
рішення про припинення їх повноважень.

 2.Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
 4.Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 5.Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках та прийняття рішення за 

наслідками розгляду відповідного звіту.
 6.Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014-2018 роки та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту і висновків.
 7.Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
 8.Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.
 9.Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
 10.Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.
 11.Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.
 12.Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році.
 13.Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2015 році.
 14.Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2016 році.
 15.Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2017 році.
 16.Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2018 році.
 17.Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності 

акціонерного товариства.
 18.Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 19.Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 20.Про зміну місцезнаходження Товариства.
 21.Внесення змін до статуту Товариства.
 22.Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 23.Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління 

ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
 24.Обрання Голови і членів Правління Товариства.
 25.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
 26.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 27.Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
 28.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами 

Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 29.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії 
ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

 30.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 31.Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
 32.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами 

Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

 33.Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
 34.Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», прийнятих в 

період з 01.05.2016р. до 16.04.2019р.
 35.Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані 

від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 26.07.2016р. до 16.04.2019р.

X
річні позачергові
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Результати розгляду питань порядку денного:
1. По першому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення 
результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із 
забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної 
комісії річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та 
організаційному забезпеченню проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», 
призначених на 16.04.2019р.
1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у наступному 
складі:
- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;
- Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.
1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 16.04.2019р.
2. По другому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:
2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.
2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Лахна Вадима 
Сергійовича.
3. По третьому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:
3.1. Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
 -час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
 -час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
 -час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
 -для виступів на річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх 

уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, 
Голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
 -усі запитання, звернення по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для 

надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю річних 
загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку 
розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його 
представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 -голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням 

бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою 
радою Товариства, та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
 -бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за 

результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки 
засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
 -обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами 

лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних 
зборів акціонерів Товариства.
 -бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого 

зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого 
представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох 
аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив 
більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у 
бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
 -бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 -бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у 

встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 -допускається фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно 

на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс 
один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, 
отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
 -особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними 

особами на Збори – на річні загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової 
інформації). 
 -у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву 

до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про 
оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у річних загальних зборах.
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 -річні загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, 
що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.
 -на річних загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В 

разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання 
вважається таким, що на голосування не винесено. 
 -з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 

керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
 -протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства 

підписують Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом 
Голови Правління Товариства.
4. По четвертому питанню порядку денного:
Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління Товариства Ільницький М. В. доповів про те, що 
основним напрямком роботи Товариства протягом 2014-2018 роках було якісне забезпечення споживачів 
Чернігівської області електричною енергією, а саме передача електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами, та постачання електроенергії за регульованим тарифом по всій території Чернігівської 
області. Починаючи з 2019 року основна діяльність ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» – це надання послуг з розподілу 
електричної енергії. 
Також доповів про основні показники діяльності Товариства та запропонував затвердити звіт Правління ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-
2018 роках. Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект 
рішення щодо визнання роботи Правління 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів, а також щодо затвердження звіту 
Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках.
Рішення по четвертому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 50 
відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій.
5.По п"ятому питанню порядку денного:
Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо 
визнання роботи Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів, а також щодо затвердження звіту 
Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках.
Рішення по п"ятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 50 
відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій.
6. По шостому питанню порядку денного:
Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо 
визнання роботи Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів, а 
також щодо затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках. 
Рішення по шостому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 50 
відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій.
7. По сьомому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:
Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
8. По восьмому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:
Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.
9. По дев"ятому питанню порядку денного:
Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо 
затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
Рішення по дев"ятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 50 
відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій.
10. По десятому питанню порядку денного:
Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо 
затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік. 
Рішення по десятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 50 
відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій.
11. По одинадцятому питанню порядку денного:
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Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо 
затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік. 
Рішення по одинадцятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 
50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій.
12. По дванадцятому питанню порядку денного:
Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла,  що за результатами роботи Товариства в 2014 році отримано 
чистий прибуток у розмірі 57 190 200,13 грн. (п’ятдесят сім мільйонів сто дев’яносто тисяч двісті гривень 13 
копійок).
Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014 році, 
який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2014 році, залишити 
нерозподіленим. 
Рішення по дванадцятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 
50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій.
13. По тринадцятому питанню порядку денного:
Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла,  що за результатами роботи Товариства в 2015 році отримано 
чистий прибуток у розмірі 76 293 488,40 грн. (сімдесят шість мільйонів двісті дев’яносто три тисячі чотириста 
вісімдесят вісім гривень 40 копійок).
Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2015 році, 
який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2015 році, залишити 
нерозподіленим. 
Рішення по тринадцятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 
50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій.
14. По чотирнадцятому питанню порядку денного:
Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла,  що за результатами роботи Товариства в 2016 році отримано 
чистий прибуток у розмірі 37 235 571,58 грн. (тридцять сім мільйонів двісті тридцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят 
одна гривня 58 копійок).
Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, 
який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, залишити 
нерозподіленим. 
Рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш 
як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій.
15. По п"ятнадцятому питанню порядку денного:
Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла,  що за результатами роботи Товариства в 2017 році отримано 
чистий прибуток у розмірі 116 356 867,95 грн. (сто шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят шість тисяч вісімсот 
шістдесят сім гривень 95 копійок).
Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2017 році, 
який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2017 році, залишити 
нерозподіленим. 
Рішення по п"ятнадцятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 
50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій.
16. По шістнадцятому питанню порядку денного:
Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла,  що за результатами роботи Товариства в 2018 році отримано 
чистий прибуток у розмірі 78 256 463,11 грн. (сімдесят вісім мільйонів двісті п’ятдесят шість тисяч чотириста 
шістдесят три гривні 11 копійок).
Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2018 році, 
який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2018 році, залишити 
нерозподіленим.
Рішення по шістнадцятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш як 
50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій.
17. По сімнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:
У разі зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, внести до 
нової редакції статуту Товариства пункт наступного змісту: «Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які 
питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства».
18. По вісімнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:
18.1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», із зазначенням типу акціонерного товариства у його 
статуті.
18.2. Внести зміни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.
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19. По дев"ятнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:
Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
20. По двадцятому питанню порядку денного прийнято рішення:
У зв’язку із перейменування вулиці «Горького» на вулицю «Гонча», змінити місцезнаходження Товариства з «14000, 
Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Горького, буд. 40» на «14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Гонча, 
буд. 40».
21. По двадцять першому питанню порядку денного прийнято рішення:
21.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
21.2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
21.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 16.04.2019р., підписати нову редакцію статуту Товариства.
22. По двадцять другому питанню порядку денного прийнято рішення:
22.1. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
22.2. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
22.3. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
22.4. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
22.5. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
22.6. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних 
на 16.04.2019р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю 
Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 
16.04.2019р.
23. По двадцять третьому питанню порядку денного прийнято рішення:
23.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
23.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають 
чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р.
24.  По двадцять четвертому питанню порядку денного прийнято рішення:
24.1. Обрати до складу Правління Товариства:
- Ільницький Михайло Васильович – член Правління, Голова Правління;
- Драний Роман Віталійович – член Правління, Заступник Голови Правління;
- Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;
- Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.
24.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття річними 
загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р. рішення про їх обрання, зі строком 
повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
25. По двадцять п"ятому питанню порядку денного прийнято рішення:
25.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
- Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.) – Голови Наглядової ради ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
- Компанії LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) – члена Наглядової ради ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
- Компанії BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; 
- Компанії GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED (ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
та вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають 
чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р.
26. По двадцять шостому питанню порядку денного прийнято рішення:
Обрати до складу Наглядової ради Товариства: 

 1. Гондар Володимир Вікторович (представник акціонера, компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.))
 2. Завада Ірина Валеріївна (представник акціонера, компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.))
 3. Марков Максим Олександрович (представник акціонера, ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821),
 4. Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера, ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю 
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«Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).
27. По двадцять сьомому питанню порядку денного прийнято рішення:
27.1. Обрати Гондар Володимира Вікторовича Головою Наглядової ради Товариства.
27.2. Вважати повноваження Гондар Володимира Вікторовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства 
дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р. рішення 
про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
28. По двадцять восьмому питанню порядку денного прийнято рішення:
28.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.
28.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
28.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора Товариства підписати від імені Товариства 
договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
28.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та 
членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.
29. По двадцять дев"ятому питанню порядку денного прийнято рішення:
29.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
- Міцинського Артема Броніславовича – Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
- Глинянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
- Компанії «LARDONET INC.» («ЛАРДОНЕТ ІНК.») - члена Ревізійної комісії 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
та вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають 
чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р.
30. По тридцятому питанню порядку денного прийнято рішення:
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:
 1. Міцинський Артем Броніславович
 2. Глинянська Наталія Володимирівна
 3. Новоторова Світлана Олександрівна.

31. По тридцять першому питанню порядку денного прийнято рішення:
31.1. Обрати Міцинського Артема Броніславовича Головою Ревізійної комісії Товариства.
31.2. Вважати повноваження Міцинського Артема Броніславовича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства 
дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р. рішення 
про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
32. По тридцять другому питанню порядку денного прийнято рішення:
32.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії Товариства.
32.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства.
32.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора Товариства підписати від імені Товариства 
договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
32.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та 
членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства.
33. По тридцять третьому питанню порядку денного прийнято рішення:
33.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.
33.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.
34. По тридцять четвертому питанню порядку денного:
Голова Загальних зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного 
був запропонований Наглядовою радою Товариства, за яким пропонується затвердити (схвалити, погодити) всі 
рішення, прийняті Наглядовою радою 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 01.05.2016р. до 16.04.2019р. (включно).
Рішення по тридцять четвертому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю 
(більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
35. По тридцять п"ятому питанню порядку денного:
Голова Загальних зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного 
був запропонований Наглядовою радою Товариства, за яким пропонується затвердити (схвалити, погодити) всі дії, 
правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Головою Правління, тимчасово виконуючим 
обов’язки Голови Правління, Заступником Голови Правління, тимчасово виконуючим обов’язки Заступника Голови 
Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період 
з 26.07.2016р. до 16.04.2019р. (включно).
Рішення по тридцять п"ятому питанню порядку денного не прийнято в силу неприйняття простою більшістю (більш 
як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій.
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X

д/н

X

д/н

1. Внесення змін до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції. 
Затверджено організаційну структуру ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" в новій редакції.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) та обрання (призначення) 
окремих працівників ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", а також затвердження умов трудових 
договорів з окремими працівниками Товариства та особливостей їх роботи.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 
звітному році?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році?

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (зазначити)

  Так  Ні

X

 Так  Ні 
X
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X
X
X
X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

Додатковий випуск акцій X

XОбрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 
X

X
Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які (який) на 
день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
У звітному році скликані чергові загальні збори акціонерів були проведені 16.04.2019.

Позачергові загальні збори акціонерів у 2019 році не скликалися.Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові загальні збори акціонерів у 2019 році не скликались

Інформація відображена у всіх необхідних таблицях розділу.
4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової 

ради
Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний

 член 
наглядової 

ради
Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Гондар Володимир Вікторович Обрано Головою Наглядової ради 16.04.2019 на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №13 від 
16.04.2019). 
Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що 
здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах 
своєї компетенції, визначеної Статутом та 
законодавством, здійснює управління Товариством, а 
також контролює і регулює діяльність Правління 
Товариства.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення 
питань, передбачених законодавством і Статутом 
Товариства.

X

Завада Ірина Валеріївна Обрано членом Наглядової ради 16.04.2019 на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №13 від 
16.04.2019). 
 Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що 
здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах 
своєї компетенції, визначеної Статутом та 
законодавством, здійснює управління Товариством, а 
також контролює і регулює діяльність Правління 
Товариства.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення 
питань, передбачених законодавством і Статутом 
Товариства.

X
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Чи проведені засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: За звітній період  засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення 
необхідності.
За звітній період  засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності.
На засіданнях  розглядались питання, які віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема:
- затверджувались договори та угоди, які укладались Правлінням Товариства;
- затверджувались звіти, які подавало Правління за квартал та за  рік;
- проводився аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної та технічної  політики;
- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства;
- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства, зокрема на фінансову та благодійну допомогу;
- затверджувались щомісячні бюджети фінансових потоків компанії.
- розглядалась щоквартальна, річна фінансова звітність Компанії.
- розглядались й інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства та Положенням про 
Наглядову раду;
Також у звітному періоді Наглядова рада Товариства скликалася для вирішення питань пов'язаних з скликанням та 
проведенням Загальних зборів акціонерів.
Питання, які виникали на засіданнях Наглядової ради з цього приводу: про скликання річних  загальних зборів 
акціонерів Товариства, затвердження проекту порядку денного загальних зборів, щодо кандидатів до складу 
лічильної комісії, про голову та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження проектів рішень щодо питань, 
включених до проекту порядку денного, затвердження повідомлень про проведення загальних зборів, визначення 
дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та дати складання 
переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Основною організаційною формою роботи 
Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Діяльність 
Наглядової ради насамперед була спрямована на захист інтересів та прав акціонерів, на здійснення контролю за 
діяльністю Голови правління та інших членів правління товариства вцілому. Наглядовою радою здійснювався 
моніторинг діяльності правління товариства в частині контролю за виконанням фінансового плану, інвестпрограми та 
техніко-економічних показників діяльності товариства, виконання плану ремонтів об"єктів електромереж.

Марков Максим Олександрович Обрано членом Наглядової ради 16.04.2019 на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №13 від 
16.04.2019). 
Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що 
здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах 
своєї компетенції, визначеної Статутом та 
законодавством, здійснює управління Товариством, а 
також контролює і регулює діяльність Правління 
Товариства.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення 
питань, передбачених законодавством і Статутом 
Товариства.

X

Івахно Віталій Валерійович Обрано членом Наглядової ради 16.04.2019 на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №13 від 
16.04.2019). 
Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що 
здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах 
своєї компетенції, визначеної Статутом та 
законодавством, здійснює управління Товариством, а 
також контролює і регулює діяльність Правління 
Товариства.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення 
питань, передбачених законодавством і Статутом 
Товариства.

X
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Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії 
Товариства. Членами Наглядової ради не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету 
Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, 
суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони 

X

д.н.

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (зазначити)

X

X

X

 Так Ні
X
X
X
X
X
X

 Так Ні

X

X

X

У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювалисьІнше (зазначити)

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Оцінка роботи наглядової ради: Діяльність Наглядової ради насамперед була спрямована на захист інтересів та прав 
акціонерів, на здійснення контролю за діяльністю Голови правління та інших членів правління товариства вцілому. 
Наглядовою радою здійснювався моніторинг діяльності правління товариства в частині контролю за виконанням 
фінансового плану, інвестпрограми та техніко-економічних показників діяльності товариства, виконання плану 
ремонтів об"єктів електромереж. Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи 
Наглядової ради задовільною, рішення з цього питання загальними зборами прийнято не було.
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Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити)

 Так Ні
X
X
X
X

За звітний період засідання Правління проходили по мірі виникнення необхідності. На засіданнях розглядались 
питання, віднесені до компетенції Правління. 
Забезпечивши необхідний обсяг розподілу електроенергії, підтримавши  якісні параметри роботи електричних мереж 
на належному рівні та створивши інфраструктуру системи розподілу електроенергії шляхом інвестицій в 
електромережі у 2019 році Товариство зміцнило основи якісного обслуговування споживачів.
Крім того:
1. Розрахунки за куповану електроенергію склали 100%.
2. Заборгованість споживачів за активну електроенергію зменшилася з 143 783 тис. грн до 25 034 тис. грн., 
заборгованість за послугу з розподілу електроенергії склала 9 283 тис.грн на кінець 2019 року.
3. Починаючи з 2002 року Товариство не перевищує нормативний рівень ТВЕ (технологічних витрат електроенергії). 
4. Додатково надано послуг населенню і організаціям у 2019 році – 22 018 тис.грн.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова Правління Ільницький Михайло Васильович Здійснює функції, покладені на нього як на керівника 
підприємства.
Спільно з іншими членами Правління, здійснює управління 
поточною діяльністю Товариства у порядку, визначеному 
законодавством України, Статутом, Положенням про 
Правління та іншими внутрішніми актами Товариства.

Опис: 
Заступник Голови Правління Драний Роман 
Віталійович

Спільно з іншими членами Правління, здійснює управління 
поточною діяльністю Товариства у порядку, визначеному 
законодавством України, Статутом, Положенням про 
Правління та іншими внутрішніми актами Товариства.
Заступник Голови Правлiння виконує обов’язки Голови 
Правлiння пiд час його вiдсутностi в Товариствi.

Опис: 
Фінансовий директор Сорока Ірина Василівна Забезпечує організацію і управління фінансово-

господарською діяльністю Товарисва в сферах ведення 
бухгалтерського і податкового обліку, бере участь в 
організації планування і аналізу інвестиційної та інноваційної 
діяльності Товариства, генерує стратегії та ідеї бізнесу, 
формує та веде кадрову політику Товариства.

Опис: 
Заступник Фінансового директора Цокурова Наталія 
Василівна

Спільно з іншими членами Правління, здійснює управління 
поточною діяльністю Товариства у порядку, визначеному 
законодавством України, Статутом, Положенням про 
Правління та іншими внутрішніми актами Товариства.
Забезпечує організацію і управління фінансово-
господарською діяльністю Товарисва в сферах ведення 
бухгалтерського і податкового обліку, бере участь в 
організації планування і аналізу інвестиційної та інноваційної 
діяльності Товариства, генерує стратегії та ідеї бізнесу, 
формує та веде кадрову політику Товариства.
Заступник Фінансового Директора виконує обов’язки 
Фінансового Директора пiд час його вiдсутностi в Товариствi.

Опис: 
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так, створено ревізійну 
комісію

2

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

3

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента

5. Товариство стабільно працює над поліпшенням стану основних фондів. Обсяги робіт з капітального будівництва у 
2019 році – 162,4 млн.грн.
6. У Товаристві проводиться системна та виважена кадрова політика. Щорічно зростає рівень оплати праці 
персоналу. У 2019 році – 11 639 грн.
Не зважаючи на перебудову ринка електричної енергії у 2019 році Правління Товариства змогло успішно реалізувати 
проекти з основних напрямків діяльності.

Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Правління задовільною, рішення з цього 
питання загальними зборами прийнято не було.

Оцінка роботи виконавчого органу

Система внутрішнього контролю АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» включає три основні елементи: середовище 
контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.
В  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» система внутрішнього контролю реалізована шляхом:
контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання 
правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і 
простежування).
Політика АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу 
Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на 
непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові 
показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  має на меті забезпечувати 
належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків. 
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і вартість чистих 
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та 
об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких 
фінансових ризиків АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» орієнтована на визначення, аналіз і управління 
ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за 
рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, 
кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його 
пом’якшення.
Система управління ризиками у 2019 році АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» розкрита у внутрішніх положеннях АТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

X
X
X

X

Положення про Фінансового директора АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X
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Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій
Інформація про склад органів 
управління товариства
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

так

X

X
д/н

X

д/н

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

Інше (зазначити)

 Так Ні
X

X

 Так Ні
X

 Так Ні

X
X
X
X
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING 
LIMITED

НЕ 255478 24,9999991

LARVA INVESTMENTS LIMITED НЕ 152935 24,9920332

BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED НЕ 152932 23,2046923

Almanzar Holdings Limited HE125035 9,9984894

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента

Загальна 
кількість акцій

Кількість акцій 
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 
обмеження

119318024 1200848 Деякі власники не уклали з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунку в цінних 
паперах від власного імені та не здійснювали переказу належних 
їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, 
відкритий в іниших депозитарних установах. Тому згідно п.10 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про 
депозитарну систему України" та листа НКЦПФР 
№08/03/18049/НК від 30.09.2014, їхні акції не враховувались при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

10.04.2019

Опис: Інформація згідно наданого ПАТ "НДУ" реєстру акціонерів на 10.04.2019

Відповідно до Статуту Товариства, посадовими особами органів Товариства є Голова та члени
Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.

Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами із числа фізичних осіб, шляхом 
кумулятивного голосування, строком на один рік.
Зазначені вище посадові особи здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору 
або трудового договору (контракту), укладеного з Товариством, умови якого попередньо затверджуються 
Загальними зборами. 
Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений 
таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:
у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
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а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
б) в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я за його 
клопотанням;
в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до 
покарання, що виключає можливість виконання ним обов’язків (позбавлення волі, судова заборона 
обіймати певні посади тощо);
г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
д) у разі отриманням Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є 
представником акціонера;
в інших випадках, які не суперечать діючому законодавству.
У випадку дострокового припиненням повноважень члена Наглядової ради, одночасно припиняється дія 
договору (контракту), укладеного з ним.
Рішення щодо припинення повноважень будь-якого члена Наглядової ради приймається Загальними 
зборами шляхом припиненням повноважень усіх її членів. Дане положення не застосовується до права 
акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого 
представника - члена Наглядової ради.

Правління Товариства складається з 4 членів, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 
1 (один) рік. До складу Правління входять:
- Голова Правління;
- Заступник Голови Правління;
- Фінансовий директор;
- Заступник Фінансового директора.
Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту їх обрання Загальними зборами до 
закінчення терміну повноважень (протягом одного року з моменту обрання).
Товариство укладає з Головою та членами Правління (тимчасово виконуючими обов’язки Голови та/або 
членів Правління) контракти, у яких передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та 
порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. 
Умови відповідних контрактів затверджуються Наглядовою радою Товариства. Контракти) з Головою та 
членами Правління (тимчасово виконуючими обов’язки Голови та/або членів Правління)  від імені 
Товариства підписуються Головою Наглядової ради.
Повноваження члена Правління припиняються достроково у випадках:
- прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення;
- в разі неможливості виконання обов’язків члена Правління за станом здоров’я за його клопотанням;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Правління засуджено до 
покарання, що виключає можливість виконання ним обов’язків (позбавлення волі, судова заборона 
обіймати певні посади тощо);
- у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- подання членом Правління заяви про складення своїх повноважень.
Загальні збори Товариства мають право достроково відкликати Голову та членів Правління незалежно від 
причин такого відкликання. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Загальних 
зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління.
Наглядова рада Товариства має право відсторонити від виконання обов'язків Голову та/або членів 
Правління у будь-який час до вирішення Загальними зборами питання про припинення його (їх) 
повноважень та призначити особу (осіб), яка (які) тимчасово здійснюватиме(уть) повноваження Голови 
Правління та/або члена Правління Товариства.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів Товариства із числа фізичних осіб, 
які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб  акціонерів, шляхом 
кумулятивного голосування, порядок проведення якого викладено у Положенні “Про Загальні збори 
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО".
Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами із числа членів Ревізійної комісії.
Строк повноважень Ревізійної комісії становить 1 (один) рік.
Протягом строку дії повноважень, Голова Ревізійної комісії, може бути в будь-який час переобраний за 
рішенням Загальних зборів. 
Кількісний склад Ревізійної комісії – три особи.
Член Ревізійної комісії – фізична особа здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового 
договору, укладеного з Товариством, умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами.
Повноваження члена Ревізійної комісії – фізичної особи припиняються достроково:
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у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
без прийняття будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Ревізійної комісії за два тижні;
б) за станом здоров’я, у тому числі хвороби, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому 
законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії  засуджено до 
покарання, що виключає можливість виконання ним обов’язків (позбавлення волі, судова заборона 
обіймати певні посади тощо);
г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
в інших випадках, які не суперечать діючому законодавству.
Повноваження члена Ревізійної комісії – юридичної особи припиняються достроково:
у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про вихід із складу Ревізійної комісії за 
умови письмового попередження за два тижні;
у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – акціонера;
в інших випадках, передбачених законодавством.
З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії, одночасно припиняється дія договору (контракту), 
укладеного з ним.
 Рішення щодо припинення повноважень будь-якого члена Ревізійної комісії приймається Загальними 
зборами шляхом припинення повноважень усіх її членів.

Повноваження та обов’язки Голови Правління
Голова Правління або особа, що виконує обов'язки Голови Правління, здійснює функції, покладені на 
нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у 
тому числі:

 1.скликає засідання Правління;
 2.головує на засіданнях Правління;
 3.організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
 4.організовує ведення протоколу на засіданнях Правління;
 5.на підставі письмової згоди Наглядової ради сумісно з Фінансовим директором підписує

колективний договір з трудовим колективом Товариства;
 6.сумісно з Фінансовим директором, без попереднього узгодження із Наглядовою радою,

підписує платіжні документи без обмеження суми:
 •по сплаті коштів на користь Державного підприємства «Енергоринок» та інших постачальників 

електричної енергії за поставлену електроенергію та в рахунок погашення заборгованості за попередні 
періоди;
 •по виплаті заробітної плати працівникам Товариства в межах затверджених Наглядовою радою бюджетів;
 •по сплаті податків і всіх обов'язкових платежів; 
 •по здійсненню платежів по кредитних договорах, укладених за погодженням із Наглядовою радою;
 •по сплаті коштів в рамках укладених за погодженням із Наглядовою радою договорів;
 7.сумісно з Фінансовим директором затверджує штатний розклад Товариства, приймає на

роботу та звільняє працівників, при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в 
межах затвердженої організаційної структури;

 8.сумісно з Фінансовим директором передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає 
менше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);

 9.сумісно з Фінансовим директором придбає або відчужує необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які 
мають ринкову вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

 10.сумісно  з  Фінансовим  директором  списує  з  балансу  Товариства  необоротні активи (в
т.ч. основні засоби, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить менше 50 
000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень;

 11.сумісно  з  Фінансовим  директором  списує  з балансу Товариства транспортні засоби, які
мають ринкову вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

 12.представляє  Правління  у  взаємовідносинах з  іншими органами управління та контролю
Товариства;

 13.забезпечує  виконання  рішень  Загальних  зборів, Наглядової ради, Правління, норм чин-
ного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

 14.організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань
перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки 

9) Повноваження посадових осіб емітента
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безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
 15.організовує збереження майна Товариства і його належне використання;
 16.організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
 17.виконує  інші  повноваження,  покладені  на  нього як на керівника підприємства чинним

законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою;
 18.сумісно з Фінансовим директором представляє Товариство у взаємовідносинах з юридич-

ними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і 
третейському суді, в інших судових установах;

 19.сумісно з Фінансовим директором укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у
межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами 
Товариства;

 20.сумісно   з   Фінансовим   директором   розпоряджається   майном  і  грошовими коштами
Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними 
актами Товариства. Документи щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства є 
чинними за наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;

 21.сумісно  з  Фінансовим  директором  вчиняє  правочини, рішення про здійснення яких не
віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 1 000 000,00 
грн. (один мільйон гривень 00 копійок);

 22.сумісно  з  Фінансовим  директором  підписує  договори,  рішення  про   укладання  яких
прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису 
Голови Правління та Фінансового директора;

 23.сумісно  з  Фінансовим  директором   видає   довіреності   на   здійснення   дій   від  імені
Товариства;

 24.сумісно з Фінансовим директором відкриває та закриває у банківських установах поточні
та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та 
інших рахунків Товариства є чинними при наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;

 25.сумісно  з  Фінансовим  директором   підписує   фінансові,   банківські   та   господарські
договори та документи, які є чинними при наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;

 26.сумісно  з  Фінансовим  директором  видає  накази  та  розпорядження, а також сумісно з
Фінансовим директором надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками 
Товариства;

 27.здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.
Без попереднього узгодження із Наглядовою радою, Голова Правління та Фінансовий директор від імені 
Товариства не мають право:

 1.вчиняти  правочини  на  суму,  що  перевищує  1 000 000,00 грн.  (один мільйон гривень 00 
копійок);

 2.вчиняти значний правочин, визначений пунктом 13.2 Статуту;
 3.передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 копійок);
 4.вчиняти правочини щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо), в яких Товариство 

виступає поручителем, гарантом, заставодавцем або особою, яка відповідає за виконання обов’язків 
третіх осіб;

 5.укладати договори про отримання кредитів (позик);
 6.випускати та погашати будь-які боргові зобов'язання за цінними паперами Товариства;
 7.придбавати або відчужувати необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, що 

становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
 8.списувати з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. Основні засоби, окрім транспортних засобів), 

які мають ринкову вартість, що становить більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень;
 9.списувати з балансу Товариства транспортні засоби, які мають ринкову вартість, що становить більше 

100 000,00 (сто тисяч) гривень.
Без попереднього узгодження  із Загальними зборами, Голова Правління та Фінансовий директор від 
імені Товариства мають права вчиняти значні правочини, визначені пунктами 13.3 і 13.4 Статуту 
Товариства, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

Повноваження та обов’язки Фінансового директора
Фінансовий директор згідно своїх функцій:
1. планує і керує фінансово - господарською діяльністю Товариства в сферах бухгалтерського і 
податкового обліку;
2. не розголошує комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також 
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організовує збереження комерційної таємниці і конфіденційної інформації про діяльність Товариства 
іншими його працівниками;
3. організовує:
 -фінансування затверджених програм розвитку Товариства;
 -систему фінансування капітальних вкладень виробничо-технічного призначення;
 -систему аналізу економічної ефективності виробничих програм і балансів діяльності структурних 

підрозділів та розробку заходів щодо ефективного використання виробничих, матеріальних і трудових 
ресурсів, підвищення рентабельності виробництва;
 -роботу по координації діяльності і виконанню функціональних обов'язків підлеглих йому підрозділів.

4. керує, у області обліку і звітності, системою та підрозділами:
 -розробки раціональних форм планової, облікової і звітної документації, що використовується у 

Товаристві;
 -бухгалтерського, податкового, фінансового обліку і підготовки інформації про фінансовий стан 

Товариства для акціонерів Товариства, Наглядової ради, інвесторів, кредиторів і зовнішніх користувачів;
5. організовує систему:
 -комплексного аналізу виробничо-господарської і соціальної діяльності у Товаристві;
 -аналізу аналітичної звітності по напрямах фінансово-господарської діяльності для виявлення тенденцій 

розвитку Товариства;
6. контролює:
 -ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів по всіх напрямах діяльності Товариства;
 -використання Товариством облікової політики, заснованої на принципах і методах, передбачених 

Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
 -збереження і ефективне використання основних фондів і оборотних коштів;
 -своєчасне надання бухгалтерської і податкової звітності внутрішнім і зовнішнім користувачам;
 -діяльність підлеглих йому працівників.

Фінансовий директор має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких 
договорах/угодах/правочинах. Без наявності підпису Фінансового директора не може бути здійснено 
ніякого платежу або вчинено правочину від імені Товариства. 
Фінансовий директор має право другого підпису, зокрема, на наступних документах:
 -документи, які посвідчують факт розпорядження майном і грошовими коштами Товариства;
 -договори та документи, які засвідчують здійснення правочину та проведення у зв'язку з цим розрахунків;
 -договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства, 

за виключенням контрактів з Головою Правління та іншими членами Правління;
 -документи, пов'язані з відкриттям та закриттям у банківських установах поточних та інших рахунків 

Товариства;
 -фінансові, банківські, господарські документи та договори.

Фінансовий директор здійснює функції щодо управління фінансово-господарською діяльністю 
Товариства, у тому числі:
1. на підставі письмової згоди Наглядової ради сумісно з Головою Правління підписує колективний 
договір з трудовим колективом Товариства;
2. сумісно з Головою Правління, без попереднього узгодження із Наглядовою радою, підписує платіжні 
документи без обмеження суми:
 -по сплаті коштів на користь Державного підприємства «Енергоринок» та інших постачальників 

електричної енергії за поставлену електроенергію та в рахунок погашення заборгованості за попередні 
періоди;
 -по виплаті заробітної плати працівникам Товариства в межах затверджених Наглядовою радою бюджетів;
 -по сплаті податків і всіх обов'язкових платежів; 
 -по здійсненню платежів по кредитних договорах, укладених за погодженням із Наглядовою радою;
 -по сплаті коштів в рамках укладених за погодженням із Наглядовою радою договорів.

3. сумісно з Головою Правління затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє 
працівників, при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої 
Наглядовою радою структури;
4. сумісно з Головою Правління передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає 
менше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
5. сумісно з Головою Правління придбає або відчужує необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які 
мають ринкову вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
6. сумісно з Головою Правління списує з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби, 
окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить менше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) 
гривень;
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7. сумісно з Головою Правління списує з балансу Товариства транспортні засоби, які мають ринкову 
вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
8. сумісно з Головою Правління представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними 
особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в 
інших судових установах;
9. сумісно з Головою Правління укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, 
встановлених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми нормативними актами 
Товариства;
10. сумісно з Головою Правління розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, 
встановлених законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, внутрішніми 
нормативними актами Товариства. Документи щодо розпорядження майном і грошовими коштами 
Товариства є чинними за наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;
11. сумісно з Головою Правління вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до 
компетенції Загальних зборів або Наглядової ради Товариства, на суму, що не перевищує 1 000 000,00 
грн. (один мільйон гривень 00 копійок);
12. сумісно з Головою Правління підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними 
зборами або Наглядовою радою Товариства. Такі договори є чинними при наявності підпису Голови 
Правління та Фінансового директора;
13. сумісно з Головою Правління видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
14. сумісно з Головою Правління відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки 
Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків 
Товариства є чинними при наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;
15. сумісно з Головою Правління підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи, 
які є чинними при наявності підпису Голови Правління та Фінансового директора;
16. сумісно з Головою Правління видає накази та розпорядження, а також сумісно з Головою Правління 
надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
17. здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління Товариства.
Фінансовий директор має право:
1. координувати і перевіряти роботу всіх структурних підрозділів Товариства в галузі бухгалтерського і 
податкового обліку;
2. вимагати від Голови Правління, керівників напрямків (технічного, збутового і т.д.), керівників служб і 
структурних підрозділів надання необхідних матеріалів та інформації для проведення аналітичної роботи 
по напрямах, які відносяться до його компетенції, та отримувати їх;
3. Видавати розпорядження з питань, що відносяться до його компетенції, які обов’язкові до виконання 
всіма робітниками Товариства, які підпорядковані Фінансовому директору;
4. Заслуховувати звіти керівників напрямків (технічного, збутового і т.д.), керівників служб і структурних 
підрозділів Товариства про виконання економічних показників;
5. Ставити другий підпис на будь-яких господарських договорах, контрактах, угодах і т.д., наказах та 
інших документах у відповідності до повноважень та прав Фінансового директора, передбачених 
Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
6. Відповідно до законодавства України і у встановленому у Товаристві порядку, представляти до 
заохочення підлеглих працівників за високі трудові показники, а також виносити питання про 
притягнення до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну Товариству, та до дисциплінарної 
відповідальності за порушення трудової дисципліни;
7. Організовувати систему підготовки і підвищення кваліфікації кадрів в підлеглих підрозділах;
8. Проводити наради зі всіх актуальних питань, що відносяться до сфери його діяльності;
9. Вести переговори і листування з питань, що відносяться до його компетенції;
10. Представляти інтереси підприємства у взаєминах з кредитними установами, страховими і 
інвестиційними компаніями, податковими органами, іншими органами і організаціями по фінансових 
питаннях; 
11. Розподіляти посадові обов'язки між підлеглими працівниками; 
12. Запитувати від структурних підрозділів Товариства інформацію і документи, необхідні для виконання 
його посадових обов'язків; 
13. Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів з питань фінансово-економічної діяльності 
Товариства.

Повноваження Заступника Голови Правління
Заступник Голови Правління виконує обов’язки Голови Правління під час його відсутності на 
підприємстві; спільно з іншими членами Правління, здійснює управління поточною діяльністю 
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Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням про Правління та 
іншими внутрішніми актами Товариства.

Повноваження Заступника Фінансового директора 
Заступник Фінансового директора спільно з іншими членами Правління, здійснює управління поточною 
діяльністю Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням про 
Правління та іншими внутрішніми актами Товариства; забезпечує організацію і управління фінансово-
господарською діяльністю Товарисва в сферах ведення бухгалтерського і податкового обліку, бере участь 
в організації планування і аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності Товариства, генерує стратегії 
та ідеї бізнесу, формує та веде кадрову політику Товариства.
Заступник Фінансового Директора виконує обов’язки Фінансового Директора пiд час його вiдсутностi в 
Товариствi.

 Повноваження Голови Правління і Фінансового директора переходять до Заступника Голови Правління і 
Заступника Фінансового директора відповідно у разі прийняття Наглядовою радою відповідного рішення, 
відсторонення Наглядовою радою або звільнення за власним бажанням Голови Правління та/або 
Фінансового директора (за умови, що Наглядовою радою не прийнято рішення щодо призначення особи, 
яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та/або Фінансового директора), смерті, 
втрати працездатності, тривалої хвороби, а також в разі набрання законної сили вироком чи рішенням 
суду, яким Голову Правління та/або Фінансового директора засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання ними своїх обов’язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади 
тощо).

Повноваження Голови та членів Наглядової ради
Голова Наглядової ради: 
 •керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
 •скликає засідання Наглядової ради;
 •головує на засіданнях Наглядової ради;
 •організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
 •організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
 •сумісно з іншими членами Наглядової ради, підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші 

документи, які затверджені (прийняті) Наглядової радою або складені на виконання прийнятого 
Наглядовою радою рішення;
 •забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 •представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, 

з органами державної влади й управління та з третіми особами. У цьому разі, позиція Голови Наглядової 
ради є чинною після затвердження її Наглядовою радою;
 •підписує контракти з Головою і членами Правління Товариства, а також зміни до відповідних контрактів;
 •виконує інші функції, які визначені законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими 

внутрішніми нормативними актами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Члени Наглядової ради: 
1. мають право:
 •брати  участь,  приймати  рішення,  надавати  пропозиції  та  зауваження на засіданнях

Наглядової ради;
 •за відповідним запитом на адресу Голови Правління або безпосередньо до посадової 

соби Товариства від імені Голови Наглядової ради отримувати повну, достовірну та своєчасну 
інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, 
необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової 
ради; знайомитися з документами та отримувати їх копії;
 •вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради. 

2. зобов'язані: 
 •діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 
 •дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, цього Положення та інших внутрішніх 

документів Товариства; 
 •виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 
 •брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про 

неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності; 
 •дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні 
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яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів); 
 •дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та 

збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, 
конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома їм у зв'язку з 
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої 
інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих 
інтересах або в інтересах третіх осіб;
 •своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому їм, про 

діяльність та фінансовий стан Товариства; 
 •повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Правління про 

припинення повноважень за власним бажанням.

Повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:
Голова Ревізійної комісії: 
 •керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов’язки між її членами;
 •скликає засідання Ревізійної комісії;
 •головує на засіданнях Ревізійної комісії;
 •організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
 •організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
 •сумісно з іншими членами Ревізійної комісії підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші 

документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого 
Ревізійною комісією рішення;
 •забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
 •представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами 

державної влади й управління та з третіми особами;
 •виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для 

організації діяльності Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії:
1. мають право: 
 •брати  участь,  приймати  рішення, надавати пропозиції та зауваження при перевірках

та на засіданнях Ревізійної комісії;
 •за  відповідним  запитом  на  адресу  Голови  Правління  від  імені  Голови Ревізійної 

комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність 
Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну їм, як членам Ревізійної комісії, для вирішення 
питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; знайомитися з документами та отримувати їх копії;
 •вимагати скликання засідання Ревізійної комісії; 
 •бути  присутніми  на  Загальних  зборах та брати участь в обговоренні питань порядку

денного з правом дорадчого голосу;
 •брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

2. зобов'язані: 
 •   діяти  добросовісно  та  розумно  в   інтересах   Товариства,   не   перевищувати  своїх

повноважень; 
 •дотримуватися  у  своїй  діяльності  вимог  законодавства,  Статуту,   Положення  про 

ревізійну комісію та інших внутрішніх документів Товариства; 
 •  виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Ревізійною

комісією; 
 •  брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії або  завчасно  повідомляти

про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності; 
 •  дотримуватися   встановлених   у   Товаристві  правил  та  процедур  щодо  укладення

правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів); 
 •  дотримуватися  усіх  встановлених  у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу,

безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну 
таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома у 
зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої 
інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих 
інтересах або в інтересах третіх осіб; 
 •своєчасно  надавати  Загальним  зборам  та  Ревізійній  комісії  повну  та  достовірну

інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства; 
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 •повідомити,  не  пізніше  ніж  за  два  тижні, у письмовій формі Ревізійну комісію та
Правління про настання обставин, визначених у пунктах 3.6 та 3.7 Положення, які унеможливлюють 
виконання ними обов’язків члена Ревізійної комісії.

Свідоцтво про включення до Реєстру
 аудиторських фірм та аудиторів  № 0146 від 26.01.2001р. №98  
33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Лермонтовата, будинок 5А, квартира 1  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”
НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”,
код ЄДРПОУ 22815333, 
що зареєстроване за адресою: 
14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Гонча, будинок 40

     м. Київ                                                                              29 квітня 2020 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо 
інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року, а саме:

 •щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 •щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 •щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента;
 •щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 •щодо визначених повноважень посадових осіб емітента АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” (скорочена назва – АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”).

Інформація про Емітента:
 Повна назва ТоваристваАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

 Скорочена назва Товариства АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
 Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 Ознака особиЮридична 
 Форма власності Приватна

 Код за ЄДРПОУ22815333
 Місцезнаходження:14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Гонча, будинок 40

 Дата державної реєстрації22.05.1995
 Номер запису в ЄДР1 064 120 0000 001479

 Види діяльності КВЕД:Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта; 
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 
Код КВЕД 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку; 
Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури; 
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; 
Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії (основний); 
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 
Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

 Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)Затверджено загальними зборами 
акціонерів ПАТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” Протоколом загальних зборів акціонерів № 13 від 16 квітня 
2019 року

 Керівник, головний бухгалтер, кількість працівниківКерівник – Ільницький Михайло Васильович 
Головний бухгалтер – Куценко Віктор Володимирович 
Середня кількість працівників – 2 903 особи

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 
9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
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Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з 
корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність 
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю 
стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної 
політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з 
корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається 
впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних 
паперів та фондового ринку;

 -за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності 
Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

 -правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів 
щодо предмету до якого надається впевненість;
 -доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості 

до предмету перевірки;
 -організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
 -управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої 

надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що 
впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної 
у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління 
управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність 
на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, 
несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління. 

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про 
корпоративне управління за період 2019 року, а саме таких питань:
 -щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 -щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 -щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента;
 -щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 -щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного 
стандарту завдань з надання впевненості 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 
оглядом історичної фінансової інформації”. 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас 
планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що 
вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень. 
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів 
застосованих управлінським персоналом АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”, а також оцінку загального 
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подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з 
Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних 
стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  інших 
нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для 
висловлення аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань 
щодо корпоративного управління АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 
можуть впливати на  рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного 
управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.
Крім того ми:
 -оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та 

господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
 -ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання 

впевненості до предмету перевірки;
 -доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається 

впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 
під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки;
 -отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю;
 -досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо 

якої надається впевненість;
 -оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, 

чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб 
досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і 
час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки 
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма 
дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи 
задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і 
застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених 
у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної 
компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм 
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, 
інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що 
мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями такого надання впевненості. 

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов’язками є дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.
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Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження 
аудитора. 
Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

Щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та 
процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — 
забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання 
внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, 
запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна 
підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб’єкта господарювання 
повинна забезпечити:

 -надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб’єкта господарювання;
 -збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання 

майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, 
комп’ютерних базах даних);
 -ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур дублювання, 

невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових 
платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
 -відповідність визначеним обліковим принципам — обов’язкове виконання працівниками встановлених 

на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
 -надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” включає три основні елементи: 
середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

 -контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний 
запис);
 -бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 -аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка 

дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, 
підтвердження і простежування).

Аудитором досліджено, що Товариство не має Положення про систему внутрішнього контролю та 
управління ризиками, тому що Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та 
іншими Законами України це не передбачено. 

Політика АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” щодо управління ризиками має першочергове значення для 
ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом його діяльності. Політика управління ризиками 
сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного 
негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль АТ 
“ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та 
процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і вартість 
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 
передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” віднесено кредитний 
ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
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Політика з управління ризиками АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” орієнтована на визначення, аналіз і 
управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також 
постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління 
ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення 
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
інструментарію щодо його пом’якшення.

Система управління ризиками у 2019 році АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” розкрита у внутрішніх 
положеннях АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”.

Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або 
опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” достовірно 
зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
включено:

  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи/ Кількість акцій (штук)/ Від 
    загальної кількості акцій (у відсотках)/ Кількість за видами акцій/ прості іменні/привілейовані іменні/ 

Характер впливу
   

     UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (КІПР)/29 829 505/ 24,999999/ 29 829 505/0/Прямий
     BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED (КІПР)/ 27 687 380/ 23,204692/ 27 687 380/ 0/ Прямий

     LARVA INVESTMENTS LIMITED (КІПР)/ 29 820 000/ 24,992033/ 29 820 000/ 0/Прямий
     Almanzar Holdings Limited (Кiпр)/ 11 930 000/ 9,998489/11 930 000/ 0/ Прямий

     Усього/ 99 266 885/ 83,195213/ 99 266 885

щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі VII Звіту про корпоративне 
управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено, що обмежень немає. Відповідно до 
даних реєстру власників акцій Товариства, складеного станом на 10.04.2019 загальна кількість 
голосуючих акцій АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” складає 118117286 штук, що становить 98.99 % від 
загальної кількості акцій Товариства. 
Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та 
доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 
30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах АТ 
“ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 
Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах 
емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є 
достовірною.

Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:
Порядок призначення та звільнення посадових осiб емiтента здiйснюється вiдповiдно до чинного 
законодавства України, Статуту Товариства, Положень "Про Наглядову раду АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", "Про Правлiння АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", "Про Фiнансового директора АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", "Про Ревiзiйну комiсiю АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". Iнформацiя про будь-якi 
винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення 
вiдсутня.

Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:
Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є 
достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо 
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якої сформовано параграф «Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності» 

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, 
Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), 
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  , 
Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з 
аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до 
аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  інших нормативних актів, що 
регулюють діяльність учасників Фондового ринку. 

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” 
за 2019 рік, а саме:

 •щодо зазначених посилань на внутрішні документ АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” з організації 
корпоративного управління;
 •щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
 •щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) АТ 

“ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
 •щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого 

органу АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на 
них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище  вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку 
інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління АТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” щодо таких 
питань, як:
 -щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 -щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
 -щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента;
 -щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 -щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом 
згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 
23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та 
отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що АТ 
“ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” не дотримується  в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та 
доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 
22.07.2014 року №955.

 Директор                                                                     м.п. _____________   Т.М. Давиденко
 АФ «НИВА-АУДИТ» ТОВ                            

(сертифікат №006583
від 02.07.2009)                                                                     

Аудитор 
Давиденко Тетяна Михайлівна 
(сертифікат №006583
від 02.07.2009)                                                                             _____________   Т.М. Давиденко

29 квітня 2020 року

Основні відомості про аудиторську компанію:
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 Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ
 Ознака особи Юридична

 Код за ЄДРПОУ21095329
 Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

 Адреса фактичного місцезнаходження33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, 
будинок 5А, квартира 1

 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів№ 0146 від 26.01.2001 року № 98
 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторв Свідоцтво  про відповідність 

системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою 
України
Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового 

 ринкувключено до реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

 Місцезнаходження33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:
 - дата та номер договору 17.04.2020 р. № 407

 - дата початку та дата закінчення виконання завданняз 17.04.2020 р. по 29.04.2020 р.

Дата висновку з надання впевненості: 29 квітня 2020 року
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій

Компанія "UA Energy 
Distribution Holding Limited"

НЕ 255478 Kimonos 43A.P.C., Limassol, 
3095, 30950, КІПР

29829505 24,999999 29829505 0

Компанія "Larva Investments 
Limited"

НЕ 152935 Arch. Makariou III 228 
AYIOS PAVLOS COURT, 
Limassol, BLOCK, 11111, 
КІПР

29820000 24,992033 29820000 0

Компанія "Bikontia 
Enterprises Limited"

НЕ 152932 Nafpliou 15 of.102, Limassol, 
Limassol, 11111, КІПР

27687380 23,204692 27687380 0
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Компанія "Almanzar 
Holdings Limited"

125035 Жіанну Кранідіоті, НАЙС 
ДЕЙ ХАУЗ, буд.10 оф.401, 
Нікосія, Нікосія, 01065, 
КІПР

11930000 9,998489 11930000 0

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

99266885 83,195213 99266885 0Усього:
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№
з/п

Ідентифікаційний код юридичної 
особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи - нерезидента)

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 

депозитарію цінних 
паперів або 
акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або найменування юридичної особи 

власника (власників) акцій

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу)

1 42 3 5 6
1 НЕ 25547813.03.2019 UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING 

LIMITED

Зміст інформації: Відповідно до Інформаційної довідки Національного депозитарію України, отриманої ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 13.03.2019 року, зменшено 
відсоток голосуючих акцій юридичної особи UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDIHG LIMITED з 25%  до 24,999999%.
Повідомлення від акціонера про зміну порогового значення пакета акцій до ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" не надходило.

25 24,999999

13.03.2019 22815333© SMA



X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 
акцій (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру
1 2 3 4 5 6
1 119318024 0,25 Права акціонерів - власників простих акцій:

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - 
акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права 
на:
1) участь в управлінні акціонерним товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або 
вартості частини майна товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність 
акціонерного товариства.
Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для 
вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків 
проведення кумулятивного голосування.
Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й 
інші права, передбачені актами законодавства та статутом 
акціонерного товариства.
Обов'язки акціонерів
1. Акціонери зобов'язані:
дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів 
акціонерного товариства;
виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі 
пов'язані з майновою участю;
оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені 
статутом акціонерного товариства;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність товариства.
2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ 
"Про акціонерні товариства" та іншими законами.

Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на 
позабіржовому ринку. Цiннi папери товариства 
до лiстингу фондових бiрж не включались.

Примітки: д/н

Акції прості іменні
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента
XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
14.06.2011 325/1/11 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
0,25 29829506,00119318024 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Акції емітента обертаються на вторинному ринку. Акції на фондових біржах 
купуються за реальною ціною, яка склалася на ринку цінних паперів.
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д.н.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Товариство не здійснювало дій по включенню цінних паперів у лістинг.
Мета додаткової емісії: Емітент не проводив додаткову емісію акцій.
Спосіб розміщення: відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та згідно рішення Загальних зборів від 18.04.2011 переведено випуск простих іменних акцій ВАТ ЕК 
"Чернігівобленерго" з документарної ворми існування у бездокументарну форму існування. 14.06.2011 ДКЦПФР було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ 
"Чернігівобленерго". Після зміни згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019 найменування та типу товариства з ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", ПАТ "Національний депозитарій України" було оформлено глобальний сертифікат 02.07.2019.

UA4000143473UA4000143473 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 
відчуження таких цінних паперів

Дата 
випуску

Вид цінних паперів Найменування органу, що 
наклав обмеження

Характеристика обмеження Строк обмеженняНайменування органу, що 
зареєстрував випуск

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер
1 3 5 6 72 4

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

14.06.2011 д.н. Тип обтяження: 427000 - заблоковано для 
торгів

д.н.

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня
Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня
Строк такого обмеження: інформація відсутня
Характеристика такого обмеження: тип обтяження 427000-заблоковано для торгів
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Інформація згідно даних реєстру власників акцій Товариства, наданого ПАТ "НДУ" станом на 
10.04.2019, код типу обтяження 427000, кількість акцій -  2000 шт, 4000 шт., 6126 шт. (всього 12126 шт.).

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

UA4000143473
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1 3 5 6 72 4
Акція проста 
бездокументарна 
іменна

14.06.2011 д.н. Тип обтяження: 227000 - заблоковано для 
торгів

д.н.

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня
Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня
Строк такого обмеження: інформація відсутня
Характеристика такого обмеження: тип обтяження 227000-заблоковано для торгів
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Інформація згідно даних реєстру власників акцій Товариства, наданого ПАТ "НДУ" станом на 
10.04.2019, код типу обтяження 227000, кількість акцій -  666 шт.

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

UA4000143473
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1 3 5 6 72 4
Акція проста 
бездокументарна 
іменна

14.06.2011 д.н. тип обтяження 423000 - заблоковано 
внаслідок безумовної операції

д.н.

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня
Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня
Строк такого обмеження: інформація відсутня
Характеристика такого обмеження: тип обтяження 423000-заблоковано внаслідок безумовної операції
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Інформація згідно даних реєстру власників акцій Товариства, наданого ПАТ "НДУ" станом на 
10.04.2019, код типу обтяження 423000, кількість акцій -  110 шт.

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

UA4000143473
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, 
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата 
реєстрації 

випуску

Кількість акцій у 
випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу 
за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі (шт.)

1 42 3 5 6 7 8
14.06.2011 119318024
Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня.
Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня
Строк такого обмеження: інформація відсутня
Характеристика такого обмеження: інформація згідно даних реєстру акціонерів, наданого ПАТ "НДУ" станом на 10.04.2019
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: інформація щодо кількості голосуючих акцій, прав голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано іншій особі - відсутня.

325/1/11 UA4000143473 0,25 118117286 1200738
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 
році

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

0
0
0

2444
0,12
2444

03.11.2014

Опис: Протягом 2019 року було нараховано та виплачено дивіденди за результатами роботи у 2013 році в 
сумі 2444 грн.
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів за 
результатами роботи у 2013 році : 29.10.2014;
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи у 2013 році : 
03.11.2014;
Порядок виплати дивідендів за результатами роботи у 2013 році: для виплати дивідендів в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України та у відповідності до ч.5 ст.30 ЗУ "Про 
акціонерні товариства", Товариство перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на 
рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для 

0
0
0

0
0
0

Інформація про виплату дивідендів

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених 
дивідендів на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

03.11.2014

Спосіб виплати дивідендів безпосередньо 
акціонеру

29.08.2019 2444,00
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зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, для їх подальшого 
переказу депозитарними установами на рахунки депонетів, а також для їх подальшого переказу 
депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат 
відповідно до законодавства іншої країни. Здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами 
у грошових коштах забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів, у відповідності до умов 
договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного між ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" і 
Центральним депозитарієм. За рішенням Правління Товариства виплата дивідендів може бути здійснена 
безпосередньо акціонерам. (вказаний порядок виплати визначено згідно протоколів засідання Наглядової 
ради від 03.11.2014 та 07.03.2017).
Строк виплати дивідендів за результатами роботи у 2013 році: 
- дата початку строку виплати дивідендів - 10 листопада 2014,
- дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" рішення про виплату дивідендів (протокол засідання 
Наглядової ради від 03.11.2014). Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 07.03.2017 строк 
виплати невиплачених дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013 році продовжено до 
31.12.2017р.
Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Наглядова рада 
ПАТ"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО";
Спосіб виплати дивідендів за результатами роботи у 2013 році (через депозитарну систему або 
безпосередньо акціонерам) : через депозитарну систему та безпосередньо акціонеру.
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

212424 282696 0 0 212424 282696
312553 336433 0 0 312553 336433
16409 21022 0 0 16409 21022

5331 8963 0 0 5331 8963
563 523 0 0 563 523
475 446 0 0 475 446

1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0

87 77 0 0 87 77
547280 649637 0 0 547280 649637

Опис: Інформація про основні засоби емітента за залишковою вартість станом на 31.12.2019 наведена з даних 
консолідованої звітності АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):  д/н
Первісна вартість основних засобів з урахуванням незавершених капітальних інвестицій та авансів постачальникам 
основних засобів та по капітальному будівництву: на початок звівтного періоду -1479268 тис. грн., на кінець звітного 
пероду - 1649388 тис. грн. 
Ступінь зносу основних засобів: 57,64%
Ступінь використання основних засобів: д/н
Сума нарахованого зносу основних засобів станом на 31.12.2018р. - 884 128 тис. грн. 
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: д/н

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
Усього

546717 649114 0 0 546717 649114

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки
0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

807638
29829

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 777809 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 777809 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 790828 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 790828 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 29829

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

820657
29829
29829
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

14057
4100

231948
250105

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Усього зобов"язань та забезпечень відповідає (сумі рядків 1595 та 1695, графа 4) Балансу 
АТ"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО".

д/н 11.11.1111 0 11.11.1111X
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у 
відсотках 
до всієї 

виробленої
 продукції

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
відсотках 
до всієї 
реалізо-
ваної 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
0 0 1697069 

МВт/год
0 1001 Розподіл 

електричної 
енергії

1142007
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Відсоток 
від 

загальної 
собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат

31 2
17,721 матеріальні витрати

30,042 купована електроенергія

35,073 заробітна плата
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-СЕРВІС-
РЕЄСТР"

24241079

Воскресенська,8-10, м. Дніпро, Днiпропетровська область, 
49000, УКРАЇНА

(056)7675294
(056)7675294

АВ № 534238

12.07.2010

ДКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: У зв"язку з переведенням акцій у бездокументарну форму існування у зберігача ТОВ 
"ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства згідно 
договору №25/05/2011-Д.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача
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АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

21095329

Лермонтова, 5А кв.1, м. Рівне, Рiвненська область, 33028, 
УКРАЇНА

д/н
д/н

319/4

24.12.2015

Аудиторська Палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) надає аудиторські послуги АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" відповідно до 
договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік, договір від 
17.04.2020 №407.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Публічне акціонерне товариство "Національний депозитраій 
України"

30370711

Тропініна 7-г, м. Київ, Шевченківський, Київська область, 
04107, УКРАЇНА

(044)3630400
(044)3641646

2092 Правила ЦД

01.10.2013

НКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги згідно укладеного з емітентом 
договору  про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-3391 від 31.01.2014р.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 
України"

21676262

вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, Київська область, 
03150, УКРАЇНА

(044) 287-56-70
(044) 287-56-73

DR/00001/APA

18.02.2019

НКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: Оприлюднення регульованої інформації

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому 
ринку
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ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку"

21676262

вул. Антоновича, 51, оф.1206, м. Київ, Київська область, 
03150, УКРАЇНА

(044) 287-56-70
(044) 287-56-73

DR/00002/ARM

18.02.2019

НКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому 
ринку
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2019 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2020.01.01
22815333

7410136300

35.13

Дата  (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Розподілення електроенергії

Адреса, 
телефон

вул. Гонча буд. 40, м. Чернігів, Деснянський р-н, Чернiгiвська область, 14000, УКРАЇНА, (0462)654559

КОДИ

ДЕСНЯНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 2903

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

23315 26384
0 0

651631 765237
1479194 1649287
827563 884050

0 0
51 51
0 0

0 0
0 0

667294 784035

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

3884 67191045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

11728 12028
35043 38412

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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26484 35429
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

150251 23295

12539 6802
20142 13875

0 13788
0 0
0 0

5909 9097

17420 27666

0 0
0 0

387567 273708
0 0

1054861 1057743

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

128449 1275051160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

26373 300391190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

29829 29829

171262 154979
4295 3595

0 0
0 0

4474 4474
610797 614761

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

8541 18536

234204 250105

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 820657 807638Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 14444 14057    розрахунками з бюджетом
1621 16 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 3549 4654    розрахунками зі страхування
1630 13107 16767    розрахунками з оплати праці
1635 137097 150741Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 19878 27305Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 37588 18045Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Ільницький Михайло Васильович

Куценко Віктор Володимирович

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800
1900

0 0

0 0
1054861 1057743

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2020.01.01
КОДИ

22815333
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2019 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

1225192 2514295
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1068140 2367710

157052 146585

0 0
0 0

0 0
0 0

29791 28967

0 0

75505 70182
0 0

127097 15330
0 0

0 0

0 90040

15759 0

6006 37393

281 71
0 0

5118 31445
0 0
0 95917

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
0 0Інші фінансові доходи

15152 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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0 78441

12317 0

514848 112608
426582 356682
86876 74684
60678 95778

181758 105715
1270742 745467

119318024 119318024
119318024 119318024

(0,1) 0,66
(0,1) 0,66

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

2835 (17476)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Ільницький Михайло Васильович

Куценко Віктор Володимирович

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

(12317) 78441

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2020.01.01
КОДИ

22815333
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

1575911 2830877

0
0 0

96445 105821

7769 8894

2953

0 0
0 0

103605 19020

338090 288672

261379 183376

75777
88413

41337 2562
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

10056

138303
109272

0 13005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

11205 10823020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

648037 21909683100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

85037 743013110Відрахувань на соціальні заходи

13804 191863116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

116463135Витрачання на оплату авансів 5723

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

214677 435053190Інші витрачання
203608 1807213195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
5265 1417833200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: д/н

Ільницький Михайло Васильович

Куценко Віктор Володимирович

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
33354 281563290Інші платежі

(193079) (175808)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

160939 1442763260    необоротних активів

4051 1451593255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

2 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

281 713360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі

(283) (71)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
10246 48423400Чистий рух грошових коштів за звітний період
17420 125783405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
27666 174203415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2020.01.01
КОДИ

22815333
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

29829 171262

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

29829 1712624095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
4295 4474

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

4295 4474

0 0

0 0

610797 0

0
0 0

(12317) 0

(2) 0

0

0 0

0

0

0 0

610797 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

820657

0

(12317)

(2)

0

0

0

0

820657

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

Ільницький Михайло Васильович

Куценко Віктор Володимирович

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
(16283)

0 (16283)
29829 154979

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

(700) 0
3595 4474

0
(700)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

3964 0
614761 0

0
16283

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
(700)

(13019)
807638

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2019 Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

2020.01.01
22815333

7410136300

35.13

Дата  (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Розподілення електроенергії

Адреса, 
телефон

вул. Гонча буд. 40, м. Чернігів, Деснянський р-н, Чернiгiвська область, 14000, УКРАЇНА, (0462)654559

КОДИ

ДЕСНЯНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 3101

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

23316 26785
0 0

651631 765260
1479268 1649388
827637 884128

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

667849 784469

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

3884 67411045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

12334 12468
35650 39253

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

0 01055Гудвіл при консолідації
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26488 35430
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

150233 150951

37200 7057
20142 13875

0 13788
0 0
0 0

5921 9161

35917 77338

0 0
0 0

438046 460632
0 0

1105895 1245101

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

128449 1275051160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

33696 393151190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

29829 29829

171262 154979
4295 3595

0 0
0 0

4474 4474
610660 614940

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

8377 63530

285375 437284

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 820520 807817Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 17695 17831    розрахунками з бюджетом
1621 16 73        у тому числі з податку на прибуток
1625 3572 5000    розрахунками зі страхування
1630 13224 18124    розрахунками з оплати праці
1635 180932 285835Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 19878 28301Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 41697 18663Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

1490 0 0Неконтрольована частка

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

© SMA 228153332019



Ільницький Михайло Васильович

Куценко Віктор Володимирович

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1695

1700

1800
1900

285375 437284

0 0

0 0
1105895 1245101

Усього за розділом III

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2020.01.01
КОДИ

22815333
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008
за 2019 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

2779314 2516242
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2550996 2369344

228318 146898

0 0
0 0

0 0
0 0

49042 28966

0 0

103480 70676
0 0

189272 15333
0 0

0 0

0 89855

15392 0

6006 37393

281 71
0 0

5118 31445
0 0
0 95732

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
0 0Інші фінансові доходи

14785 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123

© SMA 228153332019



0 78256

12001 0

500160 112610
468332 358976
93874 75181
61092 95788

259981 103074
1383439 745629

119318024 119318024
119318024 119318024

(0,1) 0,66
(0,1) 0,66

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

2784 (17476)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Ільницький Михайло Васильович

Куценко Віктор Володимирович

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

(12001) 78256

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

(12001) 78256

0 0
(12001) 78256

0 0

Чистий прибуток (збиток), що належить:
    власникам материнської компанії

2470

    неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
    власникам материнської компанії

2480

    неконтрольованій частці 2485

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2020.01.01
КОДИ

22815333
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

2289593 2830857

0
27 29

1226064 152030

14075 8894

3023

0 0
0 0

112538 18485

370129 290729

302873 184416

76347
88883

42371 2562
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

10056

169059
120010

0 33005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

41756 10823020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

778646 21900333100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

91569 748113110Відрахувань на соціальні заходи

13804 191863116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

363083135Витрачання на оплату авансів 1568970

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

297492 428083190Інші витрачання
235026 1997693195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
5265 1417833200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: д/н

Ільницький Михайло Васильович

Куценко Віктор Володимирович

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
33354 281593290Інші платежі

(193322) (176414)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

161182 1448803260    необоротних активів

4051 1451583255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

2 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

281 713360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі

(283) (71)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
41421 232843400Чистий рух грошових коштів за звітний період
35917 126333405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
77338 359173415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

© SMA 228153332019



2020.01.01
КОДИ

22815333
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Консолідований звіт про власний капітал
за 2019 рік

29829 171262

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка зареєстро-

ваний 
(пайовий) 

капітал

капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

29829 1712624095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

додатко-
вий капітал

резервний 
капітал

нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

неопла-
чений 
капітал

вилу-
чений 
капітал

всього
Некон-

трольова-
на частка

Разом

5 6 7 8 9 10 11 12
4295 4474

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

4295 4474

0 0

0 0

610660 0

0
0 0

(12001) 0

(2) 0

0

0 0

0

0

0 0

610660 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

820520

0

(12001)

(2)

0

0

0

0

820520

0

0

0 820520

0
0 0

0 (12001)

0 (2)

0

0 0

0

0

0 0

0 820520

0 0

0 0

Належить власникам материнської компанії

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
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Примітки: д/н

Ільницький Михайло Васильович

Куценко Віктор Володимирович

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
(16283)

0 (16283)
29829 154979

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

(700) 0
3595 4474

0
(700)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

4280 0
614940 0

0
16283

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
(700)

(12703)
807817

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
(700)

0 (12703)
0 807817

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

3 421 5 6 7 8 9 10 11 12
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ
ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
АТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ЗА МСФЗ
ЗА 2019 РІК

Зміст

 1.Основні відомості про Товариство.
 2.Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство.
 3.Основні види діяльності.
 4.Основні ліцензії.
 5.Валюта звітності.
 6.Облікова політика АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
 7.Основа подачі інформації та принцип безперервного функціонування.
 8.Проведення інвентаризації.
 9.Суттєві облікові судження та оцінки. Ризики.
 10.Стандарти, що видані, але не вступили в дію.
 11.Консолідована фінансова звітність.
 12.Основні  засоби.
 13.Нематеріальні активи.
 14.Фінансові інвестиції.
 15.Запаси.
 16.Дебіторська заборгованість.
 17.Інша поточна дебіторська заборгованість.
 18.Грошові кошти та їх еквіваленти.
 19.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
 20.Інші поточні зобов’язання.
 21.Власний капітал.
 22.Прибуток (збиток) на акцію.
 23.Податок на прибуток.
 24.Дохід.
 25.Собівартість  реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
 26.Інші операційні доходи.
 27.Інші операційні витрати.
 28.Інші доходи.
 29.Інші витрати.
 30.Звіт про рух грошових коштів.
 31.Інформація за сегментами.
 32.Події після балансової дати.
 33.Звіт про управління.

Дана консолідована фінансова звітність АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство)  за 
2019 рік вважається такою, що повністю складена за МСФЗ.

 1.Основні відомості про Товариство

Повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Скорочена назва: АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Код ЄДРПОУ: 22815333
Юридична адреса: вул. Гонча, 40, м. Чернігів, Україна, 14000.
Фактична адреса: вул. Гонча, 40, м. Чернігів, Україна, 14000.
Офіційна сторінка в Інтернет, на якій доступна інформація про підприємство: 
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chernigivoblenergo.com.ua
Адреса електронної пошти: kanc@energy.cn.ua
Згідно рішення Загальних зборів від 16.04.2019 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на 
приватне.
Товариство є правонаступником Державного енергетичного підприємства та Державної 
акціонерної енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго», яка була заснована відповідно до 
наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31 липня 1995 р, №136 шляхом 
перетворення Державного енергопостачального підприємства «Чернігівобленерго» у акціонерну 
компанію відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 р. №282/95 «Про структурну 
перебудову в електроенергетичному комплексі України».
Загальними зборами акціонерів від 16 квітня 2019 року (протокол №13) затверджено Статут 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО.

 2.Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство

Основним видом діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», як Оператора системи розподілу, є 
проведення на підставі отриманої ліцензії господарської діяльності з розподілу електричної 
енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Чернігівської 
області та м. Славутич Київської області в межах розташування системи розподілу електричної 
енергії, що перебуває у власності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та електричних мереж інших 
власників, які приєднані до мереж ліцензіата.
Площа ліцензійної діяльності становить близько 31,9 тис.кв.км. 
Для транспортування електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» експлуатує 34 109,73 км 
повітряних та 1 620,2 км кабельних ліній електропередач різних класів напруги.
До складу Товариства входять відокремлені структурні підрозділи (не є юридичними особами), 
які розташовані на території Чернігівської області та в місті Чернігів.

 3.Основні види діяльності

Основні види діяльності відповідно даних Головного управління статистики у Чернігівській 
області за КВЕД-2010:
35.13  Розподілення електроенергії (основний);
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
85.32 Професійно-технічна освіта.

 4.Основні ліцензії

Згідно з рішенням засідання НКРЕКП від 13 листопада 2018 року Товариство отримало ліцензію 
на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць 
провадження господарської діяльності, а саме на території Чернігівської області та м. Славутич 
Київської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у 
власності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та електричних мереж інших власників, які приєднані до 
мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно із законодавством). Постанова 
набула чинності 01.01.2019. 
  
 5.Валюта звітності
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Консолідована фінансова звітність АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік складена  в  
національній валюті України –  гривні.

 6.Облікова політика АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться згідно з наказом №181/01-02 від 30.10.2019 «Про 
організацію бухгалтерського обліку та облікові політики».
Облікова політика Товариства визначає сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій та 
складання фінансової звітності за 2019 рік.
В Товаристві в 2019 році використовується план рахунків бухгалтерського обліку, затверджений 
Наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 року №291. Для ведення бухгалтерського та 
податкового обліку застосовується система SAP ERP. 
Бухгалтерський та податковий облік ведеться у відокремлених підрозділах та в апараті 
управління. Консолідація інформації здійснюється в апараті управління.

При веденні бухгалтерського обліку в 2019 році Товариство застосувало такі основні принципи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
 -автономність;
 -обачність (обережність);
 -повне висвітлення (відображення);
 -послідовність;
 -безперервність;
 -нарахування та відповідність доходів та витрат;
 -превалювання  (перевага) сутності над формою;
 -історична (фактична) собівартість;
 -єдиний грошовий вимірник;
 -періодичність.

 7.Основа подачі інформації та принцип безперервного функціонування

Фінансова звітність, що додається, складена на підставі облікових даних, підготовлених у 
відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (IFRS), 
(IAS).
Фінансова звітність була підготовлена на основі методу первісної вартості. 
Фінансова звітність  Товариства  складена  по  принципу  безперервного  функціонування.
Фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.

 8.Проведення інвентаризації

Товариством перед складанням Фінансової звітності за 2019 рік було проведено інвентаризацію: 
 •основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва та інвестицій станом на 

31.10.19, накази № 182/01-02 від 31.10.19;
 •виробничих запасів, малоцінних необоротних матеріальних активів, товарів станом на 01.10.19, 

наказ № 137/01-02 від 26.09.19;
 •дебіторської та кредиторської заборгованості, витрат  майбутніх періодів, грошових коштів, 

фінансових інвестицій та зобов’язань станом на 31.12.19, наказ № 258/01-02 від 28.12.19.

 9.Суттєві облікові судження та оцінки. Ризики.

Судження
У процесі застосування облікової політики керівництвом Товариства, крім облікових оцінок, 
були зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій 
звітності. Такі судження зокрема включають правомірність припущення щодо безперервності 
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діяльності Товариства.

Невизначеність оцінок

Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел 
невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі  ризик виникнення необхідності 
внесення  коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного 
фінансового року.

Ризики, пов’язані з податковим та іншим законодавством
Політична та економічна ситуація в Україні протягом останнього часу характеризується 
нестабільністю. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх 
інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади 
та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. 
Поточна ситуація в країні та її подальший розвиток можуть мати негативний наслідок на 
результати діяльності та фінансове становище Товариства, ефект такого впливу на сьогодні 
визначити складно. Керівництво вважає, що у Товаристві прийнято всі необхідні заходи щодо 
забезпечення стабільності ведення його діяльності, Товариство дотримувалось всіх нормативних 
положень, і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або 
нараховані. 

Зобов’язання за виплатами  працівників
Для забезпечення відшкодування наступних (майбутніх) витрат у Товаристві  створюється та 
відображається у фінансовій звітності забезпечення на виплату відпусток працівникам.

Резерв сумнівної заборгованості
Товариство регулярно перевіряє стан дебіторської, кредиторської та іншої заборгованості, 
передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення 
корисності активів.
Керівництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцінки суми будь-яких 
збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів. 
Товариство здійснює оцінку, виходячи з історичних даних та об’єктивних ознак зменшення 
корисності.

Забезпечення за судовими процесами
В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими 
судовим позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по 
зобов’язанням, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, може мати вплив на 
фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства.

Фактичні та потенційні зобов’язання і операційні ризики

У Товаристві створені такі забезпечення та резерви:
 -забезпечення на виплату відпусток працівникам;
 -резерв сумнівних боргів (по дебіторській заборгованості на основі класифікації по групах 

споживачів та термінах її виникнення);
 -резерв знецінювання фінансових інвестицій;
 -резерв знецінювання виробничих запасів (по неліквідних запасах);
 -забезпечення під штрафні санкції.

Дані по забезпеченнях та резервах – додаток 1 таблиця 4.
Відповідно МСБО 37 у Товариства є умовні зобов’язання (податкові повідомлення- рішення) у 
розмірі 6 068 тис. грн. 
 

 10.Стандарти, що видані, але не вступили в дію
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Нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування  у річних періодах, 
починаючи з 1 січня 2020 року та пізніших періодах.
Зміни до стандартів були затверджені в березні 2018 року, починають застосовуватися з 2020 
року. Їх мета — відобразити вплив ухвалення нової редакції Концептуальної основи на тексти 
окремих стандартів.
Вказані зміни мають переважно технічний характер та стосуються посилань на Концептуальну 
основу, які наведені в текстах МСФЗ.
Коригувань зазнали:
    МСБО 1 «Подання фінансової звітності»;
    МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;
    МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»;
    МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»;
    МСБО 38 «Нематеріальні активи»;
    МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»;
    МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»;
    МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»;
    МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»;
    ПКТ 32 «Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті»;
    КТМФЗ 12 «Послуги за угодами про концесію»;
    КТМФЗ 19 «Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу»;
    КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі»;
    КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація».
У жовтні 2018 року до МСФЗ 3 було внесено зміни з метою пояснити визначення бізнесу.
Новації зачепили відповідну дефініцію, що міститься в додатку А до МСФЗ 3.
Нова редакція визначення терміна «бізнес» така:
 «Сукупність видів діяльності та активів, що її можна вести та якими можна управляти з метою 
забезпечення надання товарів або послуг клієнтам, отримання інвестиційного доходу (наприклад, 
дивідендів або відсотків) або отримання іншого доходу від звичайної [ordinary] діяльності».
Головні зміни торкнулися другого додатка до МСФЗ 3 декілька параграфів змінено і декілька 
додано.
Належні пояснення внесено в Основу для висновків до МСФЗ 3. Кілька нових прикладів 
включено в Ілюстративні приклади до МСФЗ 3.
Зміни, внесені в жовтні 2018 року до МСБО 1 та МСБО 8, скоригували визначення суттєвості та 
більш докладно пояснили його зміст.
Основні новації торкнулися параграфа 7 МСБО 1 і параграфів 5–6 МСБО 8.
Пояснювальні параграфи щодо цих змін додано також до Основ для висновків до МСБО 1 та 
МСБО 8.
Зміни внесено до МСФЗ 9, МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та МСБО 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Усі ці зміни, по суті, є запобіжником бухгалтерської дестабілізації на випадок кардинального 
реформування системи визначення міжбанківських ставок.
Основи до висновків до трьох згаданих стандартів також було доповнено необхідними 
поясненнями.
Товариство не застосовувало стандарти зі змінами та тлумачення до початку їх обов’язкового 
застосування.

 11.Консолідована фінансова звітність.

Товариство володіє 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства Фірми 
«Універсалмаркет»  (код ЄДРПОУ 30449718, юридична адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Пушкіна, 
16). Товариство повністю контролює дочірнє підприємство Фірму «Універсалмаркет» – є 
материнським підприємством.
У 2017 році було  створено (засновано) ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 41823846, 
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юридична адреса: 14020, м. Чернігів, вул. Малиновського, 55А, фактична адреса: 14013, м. 
Чернігів, проспект Перемоги, 126), статутний капітал якого сформовано за рахунок вкладу 
Товариства у формі грошових коштів у розмірі 1000,00 грн. Частка АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 
у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» складає 100 %. Основним видом діяльності ТОВ 
«ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» є постачання електричної енергії споживачам (основний вид діяльності 
відповідно даних Головного управління статистики у Чернігівській області за КВЕД-2010: 35.14 
Торгівля електроенергією; ліцензія на постачання електричної енергії, затверджена Постановою 
НКРЕКП від 14.06.2018 № 429). ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» забезпечує постачання електричної 
енергії за вільними цінами та універсальними послугами у Чернігівській області.
Дана консолідована  фінансова  звітність за 2019 р. включає сукупність показників АТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», дочірнього підприємства Фірми «Універсалмаркет» та ТОВ «ЕНЕРА 
ЧЕРНІГІВ» за вирахуванням внутрішньогрупового сальдо та внутрішньогрупових операцій.
До органів державної статистики АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», Фірма «Універсалмаркет» та 
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»,  як окремі юридичні особи, подавали фінансову звітність окремо.

 12.Основні  засоби

Облік основних засобів проводиться відповідно МСБО 16.
Синтетичний та аналітичний облік основних засобів ведеться централізовано в апараті 
управління по кожному інвентарному об’єкту в системі SAP ERP.
Придбані основні засоби зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю, на підставі 
первинних документів. 
При безоплатному отриманні необоротних активів при зарахуванні їх на баланс дохід не 
визнається. Нарахування амортизації на такі основні засоби відображається збільшенням витрат 
звітного періоду та суми зносу. Одночасно у сумі, пропорційній нарахованій амортизації, 
визнається дохід. До складу основних засобів у 2019 році зараховано безоплатно отримані 
об’єкти необоротних активів на суму 111 тис. грн.
Критерій істотності для визнання по основних засобах встановлено в сумі 6000,00 грн. і вище. 
При постановці на баланс повітряних та кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, силових 
трансформаторів (в т.ч. у резерв) вартістю до 6000,00 грн. обліковуються як основні засоби.
Оцінка основних засобів після визнання проводиться за моделлю собівартості. 
Вибуття (виведення) з експлуатації основних засобів здійснюється на підставі  відповідних 
документів.
Витрати, понесені Товариством на підтримання основних засобів в робочому стані та одержання 
первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод відноситься на витрати періоду, в якому 
вони були понесені. Витрати на поліпшення основних засобів, що призводять до отримання 
майбутніх економічних вигод збільшують вартість основних засобів.
З 2019 року основні засоби амортизуються прямолінійним методом.
 Переоцінка основних засобів не проводилась.
До складу основних засобів включено залишки по незавершених капітальних інвестиціях в 
основні засоби, аванси по капітальному будівництву та придбанню необоротних активів.
 Дані про рух основних засобів протягом 2019 року наведено у додатку 1 (таблиці 2 та 2.1).

 13.Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс по первісній вартості.
Переоцінка нематеріальних активів не проводилась.
Амортизація нематеріальних активів нараховується протягом визначеного строку корисного 
використання прямолінійним методом.
До складу нематеріальних активів включено залишки по незавершених капітальних інвестиціях в 
нематеріальні активи.
Дані про рух нематеріальних активів протягом 2019 року – додаток 1 (таблиця 1 та 1.1).

 14.Фінансові інвестиції
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Довгострокові фінансові інвестиції
Інвестиції в акції ВАТ Банку «БІГ Енергія» в розмірі 3001 тис. грн., придбані у 2002р., 
класифіковано як такі, що утримуються для продажу. За даними сайту www.bank.gov.ua 
Національним банком України 02.04.2015 р. прийнято рішення про затвердження ліквідаційного 
балансу ВАТ Банк «БІГ Енергія». Непродані активи на перелік вимог кредиторів передано 
юридичній особі – ТОВ «Брокінвестгруп». Резерв знецінювання фінансових інвестицій 3001 тис. 
грн. (резерв створено на дату переходу на МСФЗ – 01.01.2012 р.).
Поточні фінансові інвестиції
Протягом 2019 року проводились операції з купівлі-продажу цінних паперів, які класифіковано 
як такі, що утримуються для продажу. Оцінка на момент визнання фінансових інвестицій 
проведена по справедливій вартості. У 2019 році придбано цінних паперів на суму 4 050,9 тис. 
грн., продано – 4 995,0 тис. грн.
Дані про фінансові інвестиції – додаток 1 таблиця 3.

 15.Запаси

Облік запасів проводиться відповідно МСБО 2.
Придбані чи виготовлені запаси зараховуються на баланс по первісній вартості. 
В процесі використання запасів використовується формула «перше надходження – перший 
видаток» (ФІФО).
У Товаристві створюється резерв знецінювання виробничих запасів в сумі неліквідних запасів. 
Станом на 31.12.2019 сума резерву становить 35 тис. грн.  До складу статті «Виробничі запаси» 
включено залишки запасів, малоцінних швидкозношуваних предметів, малоцінних необоротних 
матеріальних активах, не введених в експлуатацію, та товарів за виключенням резерву 
знецінювання виробничих запасів – всього станом на 31.12.2018- 26 520 тис. грн., станом на 
31.12.2019 - 35 465 тис. грн.
Дані по запасах – додаток 1 таблиця 5.

 16.Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом, інша поточна дебіторська заборгованість враховується в балансі по 
чистій вартості, визначеної як сума дебіторської заборгованості за винятком резерву сумнівних 
боргів. Для визначення величини резерву сумнівних боргів по такій дебіторській заборгованості 
використовується метод застосування коефіцієнта сумнівності виходячи з платоспроможності 
окремих (конкретних) дебіторів.
Загальна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1125 форми 1) станом на 
31.12.2018 складає 150 233 тис. грн., станом на 31.12.2019 - 150 951 тис. грн.
Заборгованість, що обліковується у АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (за вирахуванням 
внутрішньогрупового сальдо):
грн.

   Заборгованість / сума дебіторської заборгованості /Сума резерву/сума у рядку 1125 форми 1
   Заборгованість по електроенергії всього 37 961 476,56  / 15 288 410,15 /  22 673 066,41

 в т.ч. активна, реактивна, акти порушень, за перевищення дог. величин (без населення)*30 189 
  993,32 /  13 069 735,15/  17 120 258,17

   Бахмацький РЕМ/2 790 150,03 /  1 156 625,97 /  1 633 524,06
   Корюківський РЕМ/ 316 325,85 /    4 641,45   /   311 684,40

   Ніжинський РЕМ/ 1 529 734,24  /   777 398,04  /    752 336,20
   Прилуцький РЕМ/2 358 801,77  /   142 270,59   /   2 216 531,18

   Чернігівський РЕМ/2 262 319,04  /     888 173,61   /   1 374 145,43
   Чернігівські МЕМ/20 932 662,39  /     10 100 625,49  /   10 832 036,90

   в т.ч. розподіл*/5 079 218,14  /   139 875,00     /    4 939 343,14
   АУП/248 391,41   /   902,13  /   247 489,28
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   Бахмацький РЕМ/91 859,30  /  /  91 859,30
   Корюківський РЕМ/298 605,31  /  160,46  /    298 444,85

   Ніжинський РЕМ/494 069,46  /  /   494 069,46
   Прилуцький РЕМ/143 728,54  /  /   143 728,54

   Чернігівський РЕМ/1 084 022,82/    30 531,97/   1 053 490,85
   Чернігівські МЕМ/2 718 541,30  /  108 280,44/  2 610 260,86

   в т.ч. заборгованість населення по е/е**/2 692 265,10/  2 078 800,00/  613 465,10
   Інша заборгованість**/373 794,17 /  14 414,36  / 359 379,81

   Всього/38 335 270,73 /  15 302 824,51  / 23 032 446,22

*- розрахунок проведено у SAP IS-U із застосуванням коефіцієнта сумнівності виходячи з 
платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів
           

           Кількість днів прострочки/0-90/91-180/181-270/271-360/361-540/541-1080/>1080
           коефіцієнт /  /15% /25% /35% /50% / 75% / 100%
           Коментар/ До 3 міс./3-6 міс./6-9 міс./9-12 міс./12-18 міс./18-36 міс./Більше 36 міс.

**- заборгованість побутових споживачів по е/е та інша дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги
   
        тис. грн.

    Заборгованість  /До 1 року/Від 1 року до 3 років/Понад 3 роки/РАЗОМ
   сума дебіторської заборгованості/сума дебіторської заборгованості/Пропонуємий коефіцієнт 

   сумнівності/Сума резерву/сума дебіторської заборгованості/Пропонуємий коефіцієнт 
   сумнівності/Сума резерву/сума дебіторської заборгованості/Сума резерву

         Заборгованість населення по е/е/ / 2 454,1 / 75%/  1 840,58 / 238,2 / 100% / 238,20 / 2 692,3 /  2 078,8
         Інша заборгованість 307,96337 /  0,06156 / 50% / 0,03078 / 14,38358 / 100% /14,38358 / 373,79417 / 

14,41436

Заборгованість, що обліковується у ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (за вирахуванням 
внутрішньогрупового сальдо):
тис. грн.

   Групи споживачів/сума дебіторської заборгованості/Сума резерву/сума у рядку 1125 форми 1 
станом на 31.12.2019 

   Активна електроенергія всього/128 040,7 / 121,5 /  127 919,2
   в т.ч.: юридичним споживачам/:37 501,3/ 43,2 /  37 458,1

   побутовим споживачам/86 263,4  / 78,3 /  86 185,1
   Адміністратор розрахунків за е/енергію по врегулюванню небалансів/3 190,2  /               /3190,2

Адміністратор розрахунків за послуги по забезпеченню збільшення частки виробництва 
   електроенергії із альтернативних джерел/1043,7 /  /1043,7

   Оператор ринка за електроенергію на внутрішньодобовому ринку/35,1/  /  35,1
   Інша дебіторська заборгованість/7,0/  / 7,0

   РАЗОМ 128 040,7/  121,5 / 127 919,2
         

 тис.грн.

            Групи споживачів/від 91-180днів/від 181-270днів/від 271-360 днів
  Сума дебіторської заборгованості до 90 днів

   коефіцієнт сумнівності/сума дебіторської заборгованості/Сума резерву/сума дебіторської 
    заборгованості/коефіцієнт сумнівності/Сума резерву/сума дебіторської заборгованості/коефіцієнт 

 сумнівності/Сума резерву
          Активна електроенергія всього/127 564,7/ / 285,4 /50,7/ 130,3 / /42,0 /60,3/  / 28,8

          в т.ч.: юридичні споживачі /41 525,9 /0,15/ 206,1 /30,9 /35,9/ 0,25/9,0/ 9,4/ 0,35/ 3,3
          побутові споживачі /86 038,8 /0,25/ 79,3/ 19,8 /94,4 /0,35/ 33,0/ 50,9/ 0,5/ 25,5
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          РАЗОМ /:127 564,7/  / 285,4 /50,7/ 130,3/ / 42,0 /60,3 / /28,8

За рік нарахована сума резерву по дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги 13 
542,4 тис. грн., відкориговано – 385,4 тис. грн., за рахунок резерву списано 1410,1 тис. грн.

 17.Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155 форми 1)

            тис. грн.
   Заборгованість/Сума/Резерв/Сума у формі 1 станом на 31.12.2019 

   Розрахунки за нарахованими доходами/250,2 /  /250,2
  Розрахунки за претензіями/13,6/ 13,6/  /

   Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування/80,5 /   /80,5
   Витрати майбутніх періодів/366,5 /  /366,5

   Розрахунки з продажу цінних паперів/3 090,2/  / 3 090,2
   Розрахунки по наданій фінансовій допомозі/5 000,0/  / 5 000,0

   Розрахунки з державними цільовими фондами/370,9/  / 370,9
   Розрахунки з іншими дебіторами/3,0/ 0,6/ 2,4

   РАЗОМ/9 174,9/ 14,2/ 9 160,7

 18. Грошові кошти та їх еквіваленти

Рядок 1165 форми 1 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» у сумі 77 338 тис. 
грн. становить різницю залишків на банківських рахунках 85 432 тис. грн. та овердрафту 8 094 
тис. грн. 

 19.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615 форми 1)

 Заборгованість/Сума станом на 31.12.2019, тис. грн.
 За покупну електроенергію45 337,9

 Постачальники ТМЦ1 226,8
 За виконані роботи, послуги16 749,9
 По капітальному будівництву215,4

 РАЗОМ63 530,0

 20.Інші поточні зобов’язання

Загальна сума іншої кредиторської заборгованості (рядок 1690 форми 1) на 31.12.2019 складає  18 
663 тис. грн.

 Заборгованість/Сума,   тис. грн.
 Розрахунки з підзвітним особами22

 Податковий кредит з ПДВ6 579
 Податкові зобов’язання з ПДВ6 123

 Розрахунки по виконавчих листах264
 Розрахунки по отриманій фінансовій допомозі 4 100

 Інші поточні зобов’язання1 575
 РАЗОМ18 663

 21.Власний капітал

Статутний капітал Товариства становить 29 829 506 грн. і поділений на 119 318 024 простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Статутний капітал не індексувався, відображений 
у фінансовій звітності за вартістю 1995 року.
Резервний капітал складається з внесків, які утримуються Товариством з чистого прибутку. 
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Резервний фонд створюється для покриття неочікуваних втрат відповідно до положень діючого 
законодавства України та статутних документів. 
Капітал у дооцінках складається з обов'язкових дооцінок, проведених у відповідності до вимог 
законодавства до 2000 року. Суми дооцінки відносяться до складу нерозподіленого прибутку 
щомісяця протягом 2019 року у сумі, пропорційній сумі нарахованої амортизації дооцінених 
основних засобів. 
Додатковий капітал складається із залишкової вартості основних засобів, отриманих від 
територіальної громади м. Чернігова на праві господарського відання, та безоплатно отриманих 
необоротних активів. 

 22.Прибуток (збиток) на акцію

 Показник 2019 рік
 Збиток, грн.12 001 131,70

 Середньорічна кількість простих акцій в обігу119 318 024
 Збиток у розрахунку на 1 акцію, грн.0,10058

На дату звіту рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності за 2014-2019 р. не прийнято.

 23.Податок на прибуток

Тимчасові різниці по податку на прибуток відображаються тільки в річній фінансовій звітності. 
Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань робиться 
за кожним видом окремо.
За 2019 рік відстрочені податкові активи збільшилися на 2 718,7 тис. грн., відстрочені податкові 
зобов’язання зменшилися на 138,5 тис. грн.

     Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2019

  № п/п/Найменування тимчасової різниці/Сума,  тис. грн.
  1Резерв знецінювання виробничих запасів6,4
  2По основних виробничих фондах2 798,7
  3Забезпечення під штрафні санкції90,0
  4Податкові збитки поточного періоду1 125,7
  5По нарахуванню резерва сумнівних боргів2 778,8
  6По нематеріальних активах0,3

  РАЗОМ6 799,9

Відстрочені податкові зобов’язання станом на 31.12.2019

  № п/п/Найменування тимчасової різниці/Сума,  тис. грн.
  1По модернізації, реконструкції основних виробничих фондів, не введених в експлуатацію57,0
  2По нематеріальних активах2,0

  РАЗОМ59,0

У формі 1 відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відображено в 
рядку 1045 в сумі 6 741 тис. грн. в згорнутому вигляді.
Дані з податку на прибуток – додаток 1 таблиця 6.

 24.Дохід

Доходи визнаються за наявності вірогідності отримання Товариством відповідних економічних 
вигод від операції і можливості достовірної оцінки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна 
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частина ризиків і вигод, пов’язаних з власністю на товари, переходить покупцеві, і суму доходу 
можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг визнається в момент, коли послуги надано. 
Дохід від продажу товарів (робіт, послуг) визначається за вирахуванням ПДВ.
За 2019 рік структура доходів (чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)) по АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:

 Доходитис. грн.
 Доходи по розподілу електроенергії 1 135 686,7

 Доходи по продажу е/е для врегулювання небалансів6 320,3
 Доходи від виконаних робіт (послуг), пов’язаних з ліц.діяльністю з розподілу е/е13 681,0

 Доходи по наданню послуг з приєднання28 679,9
 Дохід від реактивної електроенергії 39 603,1
 Доходи від торгівлі електроенергією1 555 071,0

 Доходи від наданих послуг (аутсорсингу)272,1
 Загальна сума доходів (рядок 2000 форми 2) 2 779 314,1

 25.Собівартість  реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 Витратитис. грн.
 Собівартість розподілу електроенергії1 059 864,5

 Собівартість реалізованих робіт і послуг, пов’язаних з ліц. Діяльністю з розподілу е/е6 707,2
 Собівартість по послугах приєднання1 147,6
 Собівартість торгівлі електроенергією1 483 146,0

 Собівартість наданої послуги (аутсорсингу)130,9
 Загальна собівартість (рядок 2050 форми 2) 2 550 996,2

 26.Інші операційні доходи

До рядка 2120 форми 2 – «Інші операційні доходи» включаються:
       

 Доходитис. грн.
 Дохід від реалізації інших оборотних активів3 712,0

 Дохід від операційної оренди активів344,3
 Одержані штрафи, пені, неустойки3 054,0

 Відшкодування раніше списаних активів998,0
 Оприбуткування ТМЦ від ТО3 737,2

 Дохід по нарахуванню відсотків (по депозитному договору та залишках на рахунках) 14 017,9
 Дохід по актам порушень1 219,4

 Дохід від виконаних робіт (послуг), не пов’язаних з ліц.діяльністю1 165,4
 Дохід від послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів14 

491,0
Дохід від послуг по забезпеченню збільшення частки виробництва електроенергії із 

 альтернативних джерел4 270,9
 Інші доходи від операційної діяльності2 031,6

 РАЗОМ49 041,7

Доходи по штрафах, пенях нараховуються на дату отримання грошових коштів, оскільки на 
момент складання акту Товариство не може достовірно оцінити вірогідність отримання 
майбутніх економічних вигод від нарахування таких доходів.

 27.Інші операційні витрати

До рядку 2180 форми 2 «Інші операційні витрати» включаються: 
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 Витратитис. грн.
 Собівартість реалізованих виробничих запасів3 419,0

 Сумнівні та безнадійні борги13 548,6
 Визнані штрафи, пені, неустойки1 402,9

 Собівартість реалізованих робіт і послуг, не пов’язаних з ліц. діяльністю1 140,3
 Інші витрати операційної діяльності169 761,1

 РАЗОМ189 271,9

 28.Інші доходи

До рядка 2240 «Інші доходи» форми 2 включаються: 

 Доходи   тис. грн.
 Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів2,5

 Дохід в розмірі амортизації основних засобів, що отримані на праві господарського відання807,8
 Дохід від реалізації фінансових інвестицій4 995,3

 Інші доходи200,4
 РАЗОМ6 006,0

 29.Інші витрати

До складу інших витрат (рядок 2270 форми 2) включено:
                                                                                                                          

 Витрати/тис. грн.
 Списання необоротних активів123,2

 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій4 995,0
 РАЗОМ5 118,2

 30.Звіт про рух грошових коштів

 Звіт про рух грошових коштів відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку 7 «Звіти про рух грошових коштів» складено прямим методом.
 Отримання відсотків по залишках на рахунках у банках та поточному депозиту віднесено до 
операційної діяльності Товариства та відображено у рядку 3025 форми 3 «Надходження від 
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках». 
У Товаристві з метою поповнення обігових коштів укладено договір про надання овердрафтового 
кредиту. Надання та погашення коштів по овердрафту у звіті не відображено. Сплата відсотків по 
овердрафту віднесена до фінансової діяльності Товариства.
 Операції з надання (з поверненням) поворотної фінансової допомоги віднесені до операційної 
діяльності Товариства.
 Купівля інвестиційних сертифікатів іменних віднесена до інвестиційної діяльності Товариства.
 

 31.Інформація за сегментами

 Звітними операційними сегментами визнано сегменти «розподілення електроенергії» та 
«торгівля електроенергією». Інші види діяльності не можуть бути визначені звітними сегментами 
через невідповідність більшості критеріїв визнання сегментів.

 Інформація за сегментами - додаток 2.

 32.Події після балансової дати

У Товариства не виникало подій, які могли б мати суттєвий вплив на події після дати балансу.
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 33.Звіт про управління

До консолідованої фінансової звітності додається Звіт про управління за 2019 рік - документ, що 
містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку 
Товариства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

         Голова Правління М.В.Ільницький

         Головний бухгалтер В.В.Куценко
                 Додаток 1 до приміток до консолідованої фінансової звітності за 2019 рік 

                 Таблиця 1 "Нематеріальні активи"
                 тис.грн.

                 Групи/ Залишок на початок року/ Залишок на кінець року
    первісна (переоцінена) вартість/ накопичена амортизація/ первісна (переоцінена) вартість/ 

             накопичена амортизація
                 Нематеріальні активи, введені в експлуатацію/ 35290 /23316/ 39253/ 26785

                 Придбання нематеріальних активів/ 360/  /  /  
                 Разом/ 35650/ 23316/ 39253/ 26785

                 
                 Таблиця 1.1. "Нематеріальні активи, введені в експлуатацію"

                 тис.грн.
   Групи нематеріальних активів, введених в експлуатацію/Залишок на початок року /Надійшло за 

    рік/Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) /Вибуло за рік/ Нараховано амортизації за рік/ Втрати від 
        зменшення корисності за рік/ Інші зміни за рік /Залишок на кінець року

                 
     первісна (переоцінена) вартість /накопичена амортизація/ первісної (переоціненої) вартості/ 

     накопиченої амортизацї /первісна (переоцінена) вартість /накопичена амортизація/ первісної 
   (переоціненої) вартості /накопиченої амортизацї/ первісна (переоцінена) вартість /накопичена 

    амортизація
                                                

                 Авторські та суміжні з ними права/ 35266 /23310 /4021/ / / 60/ 60/ 3524/ / / / 39227/ 26774
                 Інші нематеріальні активи/ 24 /6 /2 / / / / / 5 / / / /26/ 11

                 Всього/ 35290/ 23316/ 4023/ / / 60/ 60 /3529/ / / / 39253/ 26785
                 

                 Таблиця 2 "Основні засоби"
                 тис.грн.

                 Групи/ Залишок на початок року /Залишок на кінець року/
                 первісна (переоцінена) вартість/ знос /первісна (переоцінена) вартість /знос

                 Основні засоби, введені в експлуатацію/ 1374917/ 827637/ 1533765/ 884128
                 Незавершені капітальні інвестиції/ 72922 / /81869/

                 Аванси постачальникам основних засобів та по капітальному будівництву/ 31429/ / 33754/
                 Разом/ 1479268/ 827637/ 1649388/ 884128

                 
                 Таблиця 2.1. "Основні засоби, введені в експлуатацію"

                 тис.грн.
     Групи основних засобів/ Залишок на початок року /Надійшло за рік /Переоцінка(дооцінка+, 

      уцінк)/Вибуло за рік/ Нараховано амортизації за рік/ Втрати від зменшення корисності /Інші 
       зміни за рік /Залишок на кінець року/ В тому числі

                 
      первісна (переоцінена) вартість/ знос/ первісної (переоціненої) вартості /зносу/ первісна 

      (переоцінена) вартість/ знос/ первісної (переоціненої) вартості/ зносу /первісна (переоцінена) 
     вартість /знос/ одержані за фінансовою орендою/ передані в оперативну оренду/
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                 первісна (переоцінена) вартість/знос/первісна (переоцінена) вартість/знос
                 

        Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 658504/ 445606/ 88525 / / /219/ 198 /18260/ / / / 
         746810/ 463668 / / /824 /701

                 Машини та обладнання /635601/ 323048 /58837 / / /1031/ 1019 /34945 / / / /693407 /356974/ / / 28/ 15
                 Транспортні засоби /58608 /42199 /8029 / / /206/ 206 /3416 / / / /66431/ 45409/ / / /

                 Інстументи, прилади, інвентар (меблі)/ 18695 /15713 /4657/ / / 89/ 84 /1175 / / / /23263/ 16 804/ / / /
               Інші основні засоби/ 3507/  1069 /379/ / / 34/ 34 /236/ / / / 3852/ 1271/ / / /

                 Інші необоротні матеріальні активи /2/ 2 / / / / / / / / / /2/ 2// / /
                Всього/ 1374917/ 827637/ 160427/ / / 1579/ 1541/ 58032/ / / / 1533765/ 884128/ / / 852 /716

                              Із рядка "Всього" графа 13:
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

                реконструкція тощо)2 213
                 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 293 120
                 

                 Таблиця 3 "Фінансові інвестиції"
                 тис.грн.

                 Найменування показника/ На початок року/ На кінець року
                 довгостр./поточні/довгостр./поточні

                  "Фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств/
                акції /3001/ / 3001/

                 інші цінні папери/ / 128449 / /127505
                 Всього /3001 /128449 /3001/ 127505

                 Резерв знецінювання фінансових інвестицій /3001/ / 3001/
                 Разом/ / 128449/ / 127505

                 
                                  Таблиця 4 "Забезпечення і резерви"
                 тис.грн.

    Види забезпечень і резервів /Залишок на початок року/ Збільшення за звітний рік/ Використано у 
             звітному році /Відкориговано невикористану суму у звітному роц /іЗалишок на кінець року

                 нараховано (створено)/ додаткові відрахування
                 Забезпечення на виплату відпусток працівникам/ 19786/ 47688/ / 39633/ / 27841

                 Забезпечення під штрафні санкції / 92 /500/ / 98/ 34 /460
                 Резерв знецінювання виробничих запасів/ 32/ 7/ / / 4/ 35

                Резерв знецінювання фінансових інвестицій/3001/ / / / / 3001
                 Резерв сумнівних боргів/ 3815/ 13548 / /1410/ 385/ 15568

                Разом/ 26726 /61743/ / 41141/ 423 /46905
                 

      Таблиця 5 "Запаси"   
            тис.грн.

      Найменування показника/ Балансова вартість на початок року/ Балансова вартість на кінець року/ 
           Найменування показника/ Код рядка /Сума

      Сировина і матеріали 10495/ 20125 
      Купівел. напівфабр. та комплек. вироби 18 /

  Паливо 1753/ 5031 
  Тара і тарні матеріали 8 / 7 

      Будівельні матеріали 8212/ 643 
      Запасні частини 5 269/ 5 805 

      МШП 294 /702
  Товари 3/ 384 

      МНМА, не введені в експлуатацію 468/ 2768 
      Всього 26520 /35465 

      Резерв знецінювання виробничих запасів 32 /35 
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      Разом 26488/ 35430 

Таблиця 6 "Податок на прибуток"
                тис.грн.

           Поточний податок на прибуток 1210/ 73,0
     Відстрочені податкові активи: 

           на початок звітного року 1220/ 4081,2
           на кінець звітного року 1225 /6799,9

           Відстрочені податкові зобов`язання: 
           на початок звітного року 1230 /197,5

      на кінець звітного року 1235/ 59,0
           Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240/ -2 784,2

у тому числі : поточний податок на прибуток 1241/ 73,0
           зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242/ -2 718,7

           збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243/ -138,5
           Відображено у складі власного капіталу - усього 1250/

                 у тому числі: поточний податок на прибуток 1251/
                 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252/
           збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253/

Керівник  Ільницький М.В.

Головний бухгалтер Куценко В.В.
           Додаток 2 до приміток до консолідованої фінансової звітності за 2019 рік

           Інформація за сегментами
           

       Найменування показника/ "Код ряд к/а"Найменування звітних сегментів /Нерозподілені статті 
     /Усього/

           розподілення та торгівля електроенергією/
           Звітний рік/ Минулий рік /Звітний рік/ Минулий рік/ Звітний рік/ Минулий рік

  1. Доходи звітних сегментів: Доходи від операційної діяльності звітних сегментів/ 010/ 1145620 
       /1580916 /2467148/101820/ 78060 /2828356/ 2545208 

           з них:/
  доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям/ 011 / 1142007 

       /1554122/ 2457092/ 83185/ 59150/  2779314/ 2516242 
         інші операційні доходи/ 013/ 3613 /26794/ 10056/ 18635 /18910/ 49042/ 28 966 

        Інші доходи/ 030/ / / / 6 006/ 37 393 /6 006/ 37 393 
        Усього доходів звітних сегментів/ 040/ 1145 620/ 1580916/  2467148/ 107 826/ 115453/ 2834362/ 

    2582601
    2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності/ 080/ 1 059 864 /1 483 277/ 2 361 

        626/ 7 855/ 7 718/ 2 550 996 /2369344
з них:

  собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):  зовнішнім покупцям/ 081/ 1 059 864/ 
       1 483 277/ 2 361 626/ 7855 /7718/ 2 550 996/ 2 369 344

         Адміністративні витрати/ 090/ 75 925/ 27 555/ 70 676/ / / 103 480/ 70 676 
        Інші операційні витрати /110/ 13 418/ 62 173 /565 /113 681/ 14 768/ 189 272 /15 333 

 Фінансові витрати /122/ / / / 281/ 71 /281/ 71
         Інші витрати /130 / / / /5 118/ 31 445 /5 118 /31 445 

       Усього витрат звітних сегментів /140/ 1 149 207/ 1 573 005/ 2 432 867/ 126 935/ 54 002 /2 849 147 
     /2 486 869

    Нерозподілені витрати/ 150/  x/  x/ / -2784/ 17476/ -2784/ 17476
           з них:
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    податок на прибуток /154/ х/ х/ / -2784/ 17476/ -2784/ 17476
        Усього витрат підприємства/ 170/ 1 149 207 /1 573 005/ 2 432 867/ 124 151/ 71478/ 2 846 363/ 2 504 

    345
      3. Фінансовий результат діяльності сегмента  (р. 040 - р. 0)  180/ -3 587/ 7 911 /34 281/ -19 109/ 

       61 451/ -14 785 /95 732
      4. Фінансовий результат діяльності підприємства  (р. 040 - р. 0) / 190/ -3 587/ 7 911/ 34 281/ -16 

       325/ 43 975/ -12 001/ 78 256
          5. Активи звітних сегментів/200/ 838 066/ 187 642/ 895 245/ 85 147/ 78 317 /1 110 855/ 973 562

           з них:
        Основні засоби /201 /764 714/ 7/ 651 067/ 539 /564/ 765 260/ 651 631

        Нематеріальні активи /202 /12 028/ 440/ 12 334/ / / 12 468/ 12 334 
        Запаси/ 203/ 35 430/ / 26 475/ / 13/ 35 430/ 26 488

         Поточна Дт заборгованість/ 204/ 25 894/ 128 221/ 205 369 /26 929/ 8 127/ 181 044/ 213 496 
        Інші оборотні активи/ 205/ / 58 974/ / 57 679/ 69 613/ 116 653/ 69 613 
            Нерозподілені активи/ 220/ х/ х / /134 246/ 132 333/ 134 246/ 132 333

            з них:
         Відстрочені податк активи /221/ х /х/ / 6 741/ 3 884/ 6 741 /3 884 
            Поточні фінанс.інвестиції/ 222/х/х/ / 127 505/ 128 449/ 127 505/ 128 449 

        Усього активів підприємства/ 230/ 838 066/ 187 642/ 895 245/ 219 393/ 210 650/ 1 245 101/ 1 105 
895  

        6. Зобов'язання звітних сегментів/240 /108 341/ 192 003/ 162 457/ 136 940/ 122 918/ 437 284 /285 
 375  
            з них:

         Поточна Кт заборгованість/243/ 108 341/ 191 351/ 162 457/ 90 628 /61 343/ 390 320/ 223 800 
         Інші поточні зобов'язання/244/ / 652/ / 46 312 /61 575/ 46 964 /61 575  

        Усього зобов'язань підприємства/270/ 108 341/ 192 003/ 162 457/ 136 940/ 122 918/ 437 284/ 285 
375

Керівник Ільницький М.В.

Головний бухгалтер Куценко В.В.
ПРИМІТКИ
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПАТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ЗА МСФЗ
ЗА 2019 РІК

Зміст
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 2.Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство.
 3.Основні види діяльності.
 4.Основні ліцензії.
 5.Валюта звітності.
 6.Облікова політика АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
 7.Основа подачі інформації та принцип безперервного функціонування.
 8.Проведення інвентаризації.
 9.Суттєві облікові судження та оцінки. Ризики.
 10.Стандарти, що видані, але не вступили в дію.
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 16.Дебіторська заборгованість.
 17.Інша поточна дебіторська заборгованість.
 18.Грошові кошти та їх еквіваленти.
 19.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
 20.Інші поточні зобов’язання.
 21.Власний капітал.
 22.Прибуток (збиток) на акцію.
 23.Податок на прибуток.
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 26.Інші операційні доходи.
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 28.Інші доходи.
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 31.Інформація за сегментами.
 32.Події після балансової дати.
 33.Звіт про управління

Дана фінансова звітність АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство)  за 2019 рік 
вважається такою, що повністю складена за МСФЗ.

 1.Основні відомості про Товариство

Повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Скорочена назва: АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Код ЄДРПОУ: 22815333
Юридична адреса: вул. Гонча, 40, м. Чернігів, Україна, 14000.
Фактична адреса: вул. Гонча, 40, м. Чернігів, Україна, 14000.
Офіційна сторінка в Інтернет, на якій доступна інформація про підприємство: 
chernigivoblenergo.com.ua
Адреса електронної пошти: kanc@energy.cn.ua
Згідно рішення Загальних зборів від 16.04.2019 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на 
приватне.
Товариство є правонаступником Державного енергетичного підприємства та Державної 
акціонерної енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго», яка була заснована відповідно до 
наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31 липня 1995 р, №136 шляхом 
перетворення Державного енергопостачального підприємства «Чернігівобленерго» у акціонерну 
компанію відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 р. №282/95 «Про структурну 
перебудову в електроенергетичному комплексі України».
Загальними зборами акціонерів від 16 квітня 2019 року (протокол №13) затверджено Статут 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО.

 2.Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство

Основним видом діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», як Оператора системи розподілу, є 
проведення на підставі отриманої ліцензії господарської діяльності з розподілу електричної 
енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Чернігівської 
області та м. Славутич Київської області в межах розташування системи розподілу електричної 
енергії, що перебуває у власності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та електричних мереж інших 
власників, які приєднані до мереж ліцензіата.
Площа ліцензійної діяльності становить близько 31,9 тис.кв.км. 
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Для транспортування електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» експлуатує 34 109,73 км 
повітряних та 1 620,2 км кабельних ліній електропередач різних класів напруги.
До складу Товариства входять відокремлені структурні підрозділи (не є юридичними особами), 
які розташовані на території Чернігівської області та в місті Чернігів.

 3.Основні види діяльності

Основні види діяльності відповідно даних Головного управління статистики у Чернігівській 
області за КВЕД-2010:
35.13  Розподілення електроенергії (основний);
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
85.32 Професійно-технічна освіта.

 4.Основні ліцензії

 Згідно з рішенням засідання НКРЕКП від 13 листопада 2018 року Товариство отримало ліцензію 
на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць 
провадження господарської діяльності, а саме на території Чернігівської області та м. Славутич 
Київської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у 
власності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та електричних мереж інших власників, які приєднані до 
мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно із законодавством). Постанова 
набула чинності 01.01.2019. 

 5.Валюта звітності

Фінансова звітність АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік складена  в  національній валюті 
України –  гривні.

 6.Облікова політика АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться згідно з наказом №181/01-02 від 30.10.2019 «Про 
організацію бухгалтерського обліку та облікові політики».
Облікова політика Товариства визначає сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій та 
складання фінансової звітності за 2019 рік.
В Товаристві в 2019 році використовується план рахунків бухгалтерського обліку, затверджений 
Наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 року №291. Для ведення бухгалтерського та 
податкового обліку застосовується система SAP ERP. 
Бухгалтерський та податковий облік ведеться у відокремлених підрозділах та в апараті 
управління. Консолідація інформації здійснюється в апараті управління.

При веденні бухгалтерського обліку в 2019 році Товариство застосувало такі основні принципи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
 -автономність;
 -обачність (обережність);
 -повне висвітлення (відображення);
 -послідовність;
 -безперервність;
 -нарахування та відповідність доходів та витрат;
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 -превалювання  (перевага) сутності над формою;
 -історична (фактична) собівартість;
 -єдиний грошовий вимірник;
 -періодичність.

 7.Основа подачі інформації та принцип безперервного функціонування

Фінансова звітність, що додається, складена на підставі облікових даних, підготовлених у 
відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (IFRS), 
(IAS).
Фінансова звітність була підготовлена на основі методу первісної вартості. 
Фінансова звітність  Товариства  складена  по  принципу  безперервного  функціонування.
Фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.

 8.Проведення інвентаризації

Товариством перед складанням Фінансової звітності за 2019 рік було проведено інвентаризацію: 
 •основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва та інвестицій станом на 

31.10.19, накази № 182/01-02 від 31.10.19;
 •виробничих запасів, малоцінних необоротних матеріальних активів, товарів станом на 01.10.19, 

наказ № 137/01-02 від 26.09.19;
 •дебіторської та кредиторської заборгованості, витрат  майбутніх періодів, грошових коштів, 

фінансових інвестицій та зобов’язань станом на 31.12.19, наказ № 258/01-02 від 28.12.19.

 9.Суттєві облікові судження та оцінки. Ризики.

Судження
У процесі застосування облікової політики керівництвом Товариства, крім облікових оцінок, 
були зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій 
звітності. Такі судження зокрема включають правомірність припущення щодо безперервності 
діяльності Товариства.

Невизначеність оцінок

Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел 
невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі  ризик виникнення необхідності 
внесення  коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного 
фінансового року.

Ризики, пов’язані з податковим та іншим законодавством
Політична та економічна ситуація в Україні протягом останнього часу характеризується 
нестабільністю. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх 
інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади 
та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. 
Поточна ситуація в країні та її подальший розвиток можуть мати негативний наслідок на 
результати діяльності та фінансове становище Товариства, ефект такого впливу на сьогодні 
визначити складно. Керівництво вважає, що у Товаристві прийнято всі необхідні заходи щодо 
забезпечення стабільності ведення його діяльності, Товариство дотримувалось всіх нормативних 
положень, і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або 
нараховані. 

Зобов’язання за виплатами  працівників
Для забезпечення відшкодування наступних (майбутніх) витрат у Товаристві  створюється та 
відображається у фінансовій звітності забезпечення на виплату відпусток працівникам.
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Резерв сумнівної заборгованості
Товариство регулярно перевіряє стан дебіторської, кредиторської та іншої заборгованості, 
передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення 
корисності активів.
Керівництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцінки суми будь-яких 
збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів. 
Товариство здійснює оцінку, виходячи з історичних даних та об’єктивних ознак зменшення 
корисності.

Забезпечення за судовими процесами
В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими 
судовим позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по 
зобов’язанням, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, може мати вплив на 
фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства.

Фактичні та потенційні зобов’язання і операційні ризики

У Товаристві створені такі забезпечення та резерви:
 -забезпечення на виплату відпусток працівникам;
 -резерв сумнівних боргів;
 -резерв знецінювання фінансових інвестицій;
 -резерв знецінювання виробничих запасів (по неліквідних запасах);
 -забезпечення під штрафні санкції.

Дані по забезпеченнях та резервах – додаток 1 таблиця 4.
Відповідно МСБО 37 у Товариства є умовні зобов’язання (податкові повідомлення- рішення) у 
розмірі 6 068 тис. грн. 
 

 10.Стандарти, що видані, але не вступили в дію

Нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування  у річних періодах, 
починаючи з 1 січня 2020 року та пізніших періодах.
Зміни до стандартів були затверджені в березні 2018 року, починають застосовуватися з 2020 
року. Їх мета — відобразити вплив ухвалення нової редакції Концептуальної основи на тексти 
окремих стандартів.
Вказані зміни мають переважно технічний характер та стосуються посилань на Концептуальну 
основу, які наведені в текстах МСФЗ.
Коригувань зазнали:
    МСБО 1 «Подання фінансової звітності»;
    МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;
    МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»;
    МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»;
    МСБО 38 «Нематеріальні активи»;
    МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»;
    МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»;
    МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»;
    МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»;
    ПКТ 32 «Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті»;
    КТМФЗ 12 «Послуги за угодами про концесію»;
    КТМФЗ 19 «Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу»;
    КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі»;
    КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація».
У жовтні 2018 року до МСФЗ 3 було внесено зміни з метою пояснити визначення бізнесу.
Новації зачепили відповідну дефініцію, що міститься в додатку А до МСФЗ 3.
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Нова редакція визначення терміна «бізнес» така:
 «Сукупність видів діяльності та активів, що її можна вести та якими можна управляти з метою 
забезпечення надання товарів або послуг клієнтам, отримання інвестиційного доходу (наприклад, 
дивідендів або відсотків) або отримання іншого доходу від звичайної [ordinary] діяльності».
Головні зміни торкнулися другого додатка до МСФЗ 3 декілька параграфів змінено і декілька 
додано.
Належні пояснення внесено в Основу для висновків до МСФЗ 3. Кілька нових прикладів 
включено в Ілюстративні приклади до МСФЗ 3.
Зміни, внесені в жовтні 2018 року до МСБО 1 та МСБО 8, скоригували визначення суттєвості та 
більш докладно пояснили його зміст.
Основні новації торкнулися параграфа 7 МСБО 1 і параграфів 5–6 МСБО 8.
Пояснювальні параграфи щодо цих змін додано також до Основ для висновків до МСБО 1 та 
МСБО 8.
Зміни внесено до МСФЗ 9, МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та МСБО 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Усі ці зміни, по суті, є запобіжником бухгалтерської дестабілізації на випадок кардинального 
реформування системи визначення міжбанківських ставок.
Основи до висновків до трьох згаданих стандартів також було доповнено необхідними 
поясненнями.
Товариство не застосовувало стандарти зі змінами та тлумачення до початку їх обов’язкового 
застосування.

 11.Консолідована фінансова звітність.

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» також складає консолідовану  фінансову  звітність за 2019 р., яка 
включає сукупність показників АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», дочірнього підприємства Фірми 
«Універсалмаркет» (юридична адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Пушкіна, 16) та ТОВ «ЕНЕРА 
ЧЕРНІГІВ» (юридична адреса: 14013, м. Чернігів, вул. Малиновського, 55А) за вирахуванням 
внутрішньогрупового сальдо та внутрішньогрупових операцій.
До органів державної статистики АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», Фірма «Універсалмаркет» та 
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»,  як окремі юридичні особи, подавали фінансову звітність окремо.

 12.Основні  засоби

Облік основних засобів проводиться відповідно МСБО 16.
Синтетичний та аналітичний облік основних засобів ведеться централізовано в апараті 
управління по кожному інвентарному об’єкту в системі SAP ERP.
Придбані основні засоби зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю, на підставі 
первинних документів. 
При безоплатному отриманні необоротних активів при зарахуванні їх на баланс дохід не 
визнається. Нарахування амортизації на такі основні засоби відображається збільшенням витрат 
звітного періоду та суми зносу. Одночасно у сумі, пропорційній нарахованій амортизації, 
визнається дохід. До складу основних засобів у 2019 році зараховано безоплатно отримані 
об’єкти необоротних активів на суму 111 тис. грн.
Критерій істотності для визнання по основних засобах встановлено в сумі 6000,00 грн. і вище. 
При постановці на баланс повітряних та кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, силових 
трансформаторів (в т.ч. у резерв) вартістю до 6000,00 грн. обліковуються як основні засоби.
Оцінка основних засобів після визнання проводиться за моделлю собівартості. 
Вибуття (виведення) з експлуатації основних засобів здійснюється на підставі  відповідних 
документів.
Витрати, понесені Товариством на підтримання основних засобів в робочому стані та одержання 
первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод відноситься на витрати періоду, в якому 
вони були понесені. Витрати на поліпшення основних засобів, що призводять до отримання 
майбутніх економічних вигод, збільшують вартість основних засобів.
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З 2019 року основні засоби амортизуються прямолінійним методом.
 Переоцінка основних засобів не проводилась.
До складу основних засобів включено залишки по незавершених капітальних інвестиціях в 
основні засоби, аванси по капітальному будівництву та придбанню необоротних активів.

 Дані про рух основних засобів протягом 2019 року наведено у додатку 1 (таблиці 2 та 2.1).

 13.Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс по первісній вартості.
Переоцінка нематеріальних активів не проводилась.
Амортизація нематеріальних активів нараховується протягом визначеного строку корисного 
використання прямолінійним методом.

До складу нематеріальних активів включено залишки по незавершених капітальних інвестиціях в 
нематеріальні активи.

Дані про рух нематеріальних активів протягом 2019 року – додаток 1 (таблиця 1 та 1.1).

 14.Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції в дочірнє підприємство Фірму «Універсалмаркет» на суму 50 тис. грн. 
відображені в фінансовій звітності за собівартістю.
Фінансові інвестиції в ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»» відображені в фінансовій звітності на суму 1 
тис. грн.
Інвестиції в акції ВАТ Банку «БІГ Енергія» в розмірі 3001 тис. грн., придбані у 2002р., 
класифіковано як такі, що утримуються для продажу. За даними сайту www.bank.gov.ua 
Національним банком України 02.04.2015 р. прийнято рішення про затвердження ліквідаційного 
балансу ВАТ Банк «БІГ Енергія». Непродані активи на перелік вимог кредиторів передано 
юридичній особі – ТОВ «Брокінвестгруп». Резерв знецінювання фінансових інвестицій 3001 тис. 
грн. (резерв створено на дату переходу на МСФЗ – 01.01.2012 р.).
Поточні фінансові інвестиції
Протягом 2019 року проводились операції з купівлі-продажу цінних паперів, які класифіковано 
як такі, що утримуються для продажу. Оцінка на момент визнання фінансових інвестицій 
проведена по справедливій вартості. У 2019 році придбано цінних паперів на суму 4 050,9 тис. 
грн., продано – 4 995,0 тис. грн.

Дані про фінансові інвестиції – додаток 1 таблиця 3.

 15.Запаси

Облік запасів проводиться відповідно МСБО 2.
Придбані чи виготовлені запаси зараховуються на баланс по первісній вартості. 
В процесі використання запасів використовується формула «перше надходження – перший 
видаток» (ФІФО).
У Товаристві створюється резерв знецінювання виробничих запасів в сумі неліквідних запасів. 
Станом на 31.12.2019 сума резерву становить 35 тис. грн.  До складу статті «Виробничі запаси» 
включено залишки запасів, малоцінних швидкозношуваних предметів, малоцінних необоротних 
матеріальних активах, не введених в експлуатацію, та товарів за виключенням резерву 
знецінювання виробничих запасів – всього станом на 31.12.2018- 26 516 тис. грн., станом на 
31.12.2019 - 35 464 тис. грн.
У 2019 році оприбутковано запасів (без е/е) на суму 118 486,4 тис. грн., в т.ч.:
 -від постачальників - 109 312,9 тис. грн.;
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 -від демонтажу, ТО, ремонтів – 5 251,2 тис. грн.;
 -виготовлено – 3 922,3 тис. грн.

Протягом 2019 року вибуло запасів (без е/е) на суму 109 538,3 тис. грн., в т.ч.:
 -списано на інвестиційну діяльність – 8 524,7 тис. грн.;
 -реалізовано – 3 419 тис. грн.;
 -введено в експлуатацію, списано на операційну діяльність -  95 846,8 тис. грн.;
 -списано на виготовлення готової продукції – 1 747,8 тис. грн.

Вартість електричної енергії, купованої у постачальників у 2019 році та віднесеної до 
матеріальних затрат, становить 339 360,5 тис. грн.

Дані по запасах – додаток 1 таблиця 5.

 16.Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом, інша поточна дебіторська заборгованість враховується в балансі по 
чистій вартості, визначеної як сума дебіторської заборгованості за винятком резерву сумнівних 
боргів. Для визначення величини резерву сумнівних боргів по такій дебіторській заборгованості 
використовується метод застосування коефіцієнта сумнівності виходячи з платоспроможності 
окремих (конкретних) дебіторів.
Загальна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1125 форми 1) складає 23 
295,3 тис. грн.
           грн.

        Заборгованість / сума дебіторської заборгованості/Сума резерву/сума у рядку 1125 форми 1
        Заборгованість по електроенергії всього/38 172 985,19/ 15 288 410,15/ 22 884 575,04

 в т.ч. активна, реактивна, акти порушень, за перевищення дог. величин (без населення)*/30 189 
       993,32/ 13 069 735,15/ 17 120 258,17

       Бахмацький РЕМ/2 790 150,03/ 1 156 625,97/ 1 633 524,06
        Корюківський РЕМ/316 325,85/ 4 641,45/ 311 684,40

        Ніжинський РЕМ/1 529 734,24/ 777 398,04/ 752 336,20
        Прилуцький РЕМ/2 358 801,77/ 142 270,59 /2 216 531,18

        Чернігівський РЕМ/2 262 319,04/ 888 173,61/ 1 374 145,43
        Чернігівські МЕМ/20 932 662,39/ 10 100 625,49/ 10 832 036,90

        в т.ч. розподіл*/5 290 726,77 /139 875,00/ 5 150 851,77
        АУП/459 900,04 /902,13/ 458 997,91

        Бахмацький РЕМ/91 859,30/ / 91 859,30
        Корюківський РЕМ/298 605,31/ 160,46/ 298 444,85

        Ніжинський РЕМ/494 069,46/ / 494 069,46
        Прилуцький РЕМ/143 728,54/ / 143 728,54

        Чернігівський РЕМ/1 084 022,82/ 30 531,97/ 1 053 490,85
        Чернігівські МЕМ/2 718 541,30/ 108 280,44/ 2 610 260,86

        в т.ч. заборгованість населення по е/е**/2 692 265,10/ 2 078 800,00 /613 465,10
        Інша заборгованість**/425 179,83/ 14 414,36/ 410 765,47

        Всього/38 598 165,02/ 15 302 824,51/ 23 295 340,51
           
*-розрахунок проведено у SAP IS-U із застосуванням коефіцієнта сумнівності виходячи з 
платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів
           

           Кількість днів прострочки/0-90/91-180/181-270/271-360/361-540/541-1080/>1080
           коефіцієнт/ / 15%/25%/35%/50%/75%/100%
           Коментар /До 3 міс./3-6 міс./6-9 міс./9-12 міс./12-18 міс./18-36 міс./Більше 36 міс.

**- заборгованість побутових споживачів по е/е та інша дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги
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         тис.грн.

    Заборгованість/  До 1 року/Від 1 року до 3 років/Понад 3 роки/РАЗОМ
   сума дебіторської заборгованості/сума дебіторської заборгованості/Пропонуємий коефіцієнт 

   сумнівності/Сума резервусума дебіторської заборгованості/Пропонуємий коефіцієнт 
   сумнівності/Сума резерву/сума дебіторської заборгованості/Сума резерву

        Заборгованість населення по е/е/ /2 454,1/ 75% /1 840,58 /238,2/ 100% /238,20/ 2 692,3/ 2 078,8
        Інша заборгованість/410,73469/ 0,06156/ 50% /0,03078/ 14,38358/ 100% /14,38358/ 425,17983/ 

 14,41436

           Дебіторська заборгованість по електроенергії станом на 01.01.2019 становить 147 775,3  тис. грн., 
станом на 31.12.2019 – 38 173 тис. грн.
За рік нарахована сума резерву по дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги 13 
420,9 тис. грн., відкориговано – 385,4 тис.грн., за рахунок резерву списано 1 410,1 тис.грн.

 17.Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155 форми 1)

            тис. грн.
   Заборгованість/Сума/Резерв/Сума у формі 1 станом на 31.12.2019 

   Розрахунки за нарахованими доходами/250,2/ /  250,2
   Розрахунки за претензіями/13,6/   13,6/

   Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування/20,5/  / 20,5
   Витрати майбутніх періодів/363,5/   /363,5

   Розрахунки з продажу цінних паперів/3 090,2/  / 3 090,2
   Розрахунки по наданій фінансовій допомозі/5 000,0 /  / 5 000,0

   Розрахунки з державними цільовими фондами/370,9/  / 370,9
   Розрахунки з іншими дебіторами/1,9/   0,6/    1,3

  РАЗОМ/9 110,8 / 14,2/  9 096,6

 18. Грошові кошти та їх еквіваленти

Рядок 1165 форми 1 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» у сумі 27 666 тис. 
грн. становить різницю залишків на банківських рахунках 35 760 тис. грн. та овердрафту 8 094 
тис. грн. 

 19.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615 форми 1)

 ЗаборгованістьСума станом на 31.12.2019, тис. грн.
 За покупну електроенергію6 859,6

 Постачальники ТМЦ1 226,8
 За виконані роботи, послуги10 234,2
 По капітальному будівництву215,4

 РАЗОМ18 536,0

 20.Інші поточні зобов’язання

Загальна сума іншої кредиторської заборгованості (рядок 1690 форми 1) на 31.12.2019 складає  18 
045 тис. грн.

 ЗаборгованістьСума,   тис. грн.
 Розрахунки з підзвітним особами22

 Податковий кредит з ПДВ6 579
 Податкові зобов’язання з ПДВ6 158

 Розрахунки по виконавчих листах259
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 Розрахунки по отриманій фінансовій допомозі 4 100
 Інші поточні зобов’язання927

 РАЗОМ18 045

 21.Власний капітал

Статутний капітал Товариства становить 29 829 506 грн. і поділений на 119 318 024 простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Статутний капітал не індексувався, відображений 
у фінансовій звітності за вартістю 1995 року.
Резервний капітал складається з внесків, які утримуються Товариством з чистого прибутку. 
Резервний фонд створюється для покриття неочікуваних втрат відповідно до положень діючого 
законодавства України та статутних документів. 
Капітал у дооцінках складається з обов'язкових дооцінок, проведених у відповідності до вимог 
законодавства до 2000 року. Суми дооцінки відносяться до складу нерозподіленого прибутку 
щомісяця протягом 2019 року у сумі, пропорційній сумі нарахованої амортизації дооцінених 
основних засобів. 
Додатковий капітал складається із залишкової вартості основних засобів, отриманих від 
територіальної громади м. Чернігова на праві господарського відання, та безоплатно отриманих 
необоротних активів. 

 22.Прибуток (збиток) на акцію

 Показник2019 рік
 Збиток, грн.12 317 046,52

 Середньорічна кількість простих акцій в обігу119 318 024
 Збиток у розрахунку на 1 акцію, грн.0,10323

На дату звіту рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності за 2014-2019 р. не прийнято.

 23.Податок на прибуток

Тимчасові різниці по податку на прибуток відображаються тільки в річній фінансовій звітності. 
Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань робиться 
за кожним видом окремо.
За 2019 рік відстрочені податкові активи збільшилися на 2 696,6 тис. грн., відстрочені податкові 
зобов’язання зменшилися на 138,5 тис. грн.

     Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2019

  № п/пНайменування тимчасової різниціСума,  тис. грн.
  1Резерв знецінювання виробничих запасів6,4
  2По основних виробничих фондах2 798,7
  3Забезпечення під штрафні санкції90,0
  4Податкові збитки поточного періоду1 125,7
  5По нарахуванню резерва сумнівних боргів2 757,0

  РАЗОМ6 777,8

Відстрочені податкові зобов’язання станом на 31.12.2019

  № п/пНайменування тимчасової різниціСума,  тис. грн.
  1По модернізації, реконструкції основних виробничих фондів, не введених в експлуатацію57,0
  2По нематеріальних активах2,0

  РАЗОМ59,0
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У формі 1 відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відображено в 
рядку 1045 в сумі 6 719 тис. грн. в згорнутому вигляді.
Дані з податку на прибуток – додаток 1 таблиця 6.

 24.Дохід

Доходи визнаються за наявності вірогідності отримання Товариством відповідних економічних 
вигод від операції і можливості достовірної оцінки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна 
частина ризиків і вигод, пов’язаних з власністю на товари, переходить покупцеві, і суму доходу 
можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг визнається в момент, коли послуги надано. 
Дохід від продажу товарів (робіт, послуг) визначається за вирахуванням ПДВ.

За 2019 рік структура доходів (чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)) по АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:

 Доходитис. грн.
 Доходи по розподілу електроенергії 1 135 686,7

 Доходи по продажу е/е для врегулювання небалансів6 320,3
 Доходи від виконаних робіт (послуг), пов’язаних з ліц.діяльністю 14 902,0

 Доходи по наданню послуг з приєднання28 679,9
 Дохід від реактивної електроенергії 39 603,1

 Загальна сума доходів (рядок 2000 форми 2) 1 225 192,0

 25.Собівартість  реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 Витратитис. грн.
 Собівартість розподілу електроенергії1 060 285,4

 Собівартість реалізованих робіт і послуг, пов’язаних з ліц. діяльністю6 707,2
 Собівартість по послугах приєднання1 147,6

 Загальна собівартість (рядок 2050 форми 2) 1 068 140,2

 26.Інші операційні доходи

До рядка 2120 форми 2 – «Інші операційні доходи» включаються:
       

 Доходитис. грн.
 Дохід від реалізації інших оборотних активів3 712,0

 Дохід від операційної оренди активів5 705,2
 Одержані штрафи, пені, неустойки2 952,8

 Відшкодування раніше списаних активів998,0
 Оприбуткування ТМЦ від ТО3 737,2

 Дохід по нарахуванню відсотків (по депозитному договору та залишках на рахунках) 7 712,0
 Дохід по актам порушень1 219,4

 Дохід від виконаних робіт (послуг), не пов’язаних з ліц.діяльністю1 747,4
 Інші доходи від операційної діяльності2 007,0

 РАЗОМ29 791,0

Доходи по штрафах, пенях нараховуються на дату отримання грошових коштів, оскільки на 
момент складання акту Товариство не може достовірно оцінити вірогідність отримання 
майбутніх економічних вигод від нарахування таких доходів.

 27.Інші операційні витрати
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До рядку 2180 форми 2 «Інші операційні витрати» включаються: 
                                                                                                                               

 Витратитис. грн.
 Собівартість реалізованих виробничих запасів3 419,0

 Сумнівні та безнадійні борги13 427,1
 Визнані штрафи, пені, неустойки1 400,5

 Собівартість реалізованих робіт і послуг, не пов’язаних з ліц. діяльністю1 130,8
 Інші витрати операційної діяльності107 719,6

 РАЗОМ127 097,0

 28.Інші доходи

До рядка 2240 «Інші доходи» форми 2 включаються: 

 Доходи   тис. грн.
 Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів2,5

 Дохід в розмірі амортизації основних засобів, що отримані на праві господарського відання807,8
 Дохід від реалізації фінансових інвестицій4 995,3

 Інші доходи200,4
 РАЗОМ6 006,0

 29.Інші витрати

До складу інших витрат (рядок 2270 форми 2) включено:
                                                                                                                          

 Витратитис. грн.
 Списання необоротних активів123,2

 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій4 995,0
 РАЗОМ5 118,2

 30.Звіт про рух грошових коштів

 Звіт про рух грошових коштів відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку 7 «Звіти про рух грошових коштів» складено прямим методом.
 Отримання відсотків по залишках на рахунках у банках та поточному депозиту віднесено до 
операційної діяльності Товариства та відображено у рядку 3025 форми 3 «Надходження від 
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках». 
У Товаристві з метою поповнення обігових коштів укладено договір про надання овердрафтового 
кредиту. Надання та погашення коштів по овердрафту у звіті не відображено. Сплата відсотків по 
овердрафту віднесена до фінансової діяльності Товариства.
 Операції з надання (з поверненням) та отримання (з поверненням) поворотної фінансової 
допомоги віднесені до операційної діяльності Товариства.
 Купівля та продаж інвестиційних сертифікатів іменних віднесена до інвестиційної діяльності 
Товариства.
 

 31.Інформація за сегментами

 Звітним операційним сегментом визнано сегмент «розподілення електроенергії» (вид діяльності 
за КВЕД 35.13). Інші види діяльності не можуть бути визначені звітними сегментами через 
невідповідність більшості критеріїв визнання сегментів.
 Інформація за сегментами - додаток 2.

 32.Події після балансової дати
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У Товариства не виникало подій, які могли б мати суттєвий вплив на події після дати балансу.

 33.Звіт про управління

До фінансової звітності додається Звіт про управління за 2019 рік - документ, що містить 
фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку Товариства 
та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Голова Правління  М.В.Ільницький

Головний бухгалтер В.В. Куценко

Додаток 1 до приміток до  фінансової звітності за 2019 рік 

                 Таблиця 1 "Нематеріальні активи"
                 тис.грн.

                 Групи/ Залишок на початок року /Залишок на кінець року
    первісна (переоцінена) вартість/ накопичена амортизація/ первісна (переоцінена) вартість/ 

             накопичена амортизація
 Нематеріальні активи, введені в експлуатацію/ 34683 /23315/ 38412/ 26384

                 Придбання нематеріальних активів/ 360/ / /
 Разом /35043/ 23315/ 38412 /26384

                 
                 Таблиця 1.1. "Нематеріальні активи, введені в експлуатацію"

                 тис.грн.
   Групи нематеріальних активів, введених в експлуатацію/Залишок на початок року/ Надійшло за 

     рік/Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) "/Вибуло за рік/ Нараховано амортизації за рік/ Втрати від 
        зменшення корисності за рік/ Інші зміни за рік/ Залишок на кінець року

                 
     первісна (переоцінена) вартість/ накопичена амортизація/ первісної (переоціненої) вартості 

     /накопиченої амортизацї/ первісна (переоцінена) вартість/ накопичена амортизація/ первісної 
   (переоціненої) вартості /накопиченої амортизацї/ первісна (переоцінена) вартість /накопичена 

    амортизація
                                                

 Авторські та суміжні з ними права /34661 /23309 /3787/ / / 60/ 60/ 3125/ / / / 38388/ 26374
 Інші нематеріальні активи/ 22/ 6/ 2/ / / / / 4/ / / / 24 /10

 Всього/ 34683 /23315/ 3789/ / / 60/ 60/ 3129/ / / / 38412 /26384
                 

                 Таблиця 2 "Основні засоби"
                 тис.грн.

                 Групи/ Залишок на початок року/ Залишок на кінець року
                 первісна (переоцінена) вартість/ знос/ первісна (переоцінена) вартість/ знос

 Основні засоби, введені в експлуатацію/ 1374843 /827563 /1533664/ 884050
                 Незавершені капітальні інвестиції /72922 / /81869/

                 Аванси постачальникам основних засобів та по капітальному будівництву/ 31429/ / 33754/
Разом/ 1479194/ 827563/ 1649287/ 884050
                 

                 Таблиця 2.1. "Основні засоби, введені в експлуатацію"
                 тис.грн.

     Групи основних засобів/ Залишок на початок року/ Надійшло за рік /Переоцінка(дооцінка+, 
      уцінка/Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік/ Втрати від зменшення корисності/ Інші 
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       зміни за рік/ Залишок на кінець року/ В тому числі
                 
      первісна (переоцінена) вартість/ знос/ первісної (переоціненої) вартості/ зносу /первісна 

      (переоцінена) вартість/ знос/ первісної (переоціненої) вартості /зносу/ первісна (переоцінена) 
     вартість/ знос/ одержані за фінансовою орендою/ передані в оперативну оренду

                 
                 первісна (переоцінена) вартість/знос/первісна (переоцінена) вартість/знос
                 

        Будинки, споруди та передавальні пристрої/ 658504/ 445606 /88525 / / /219/ 198/ 18260/ / / / 
        746810/ 463668/ / / 2332/ 1378

            Машини та обладнання/ 635601/ 323048/ 58837/ / / 1031/ 1019/ 34945 / / / /693407/ 356974/ / / 1632/ 
969

 Транспортні засоби/ 58541 /42132/ 8029 / / /206/ 206/ 3416/ / / / 66364/ 45342/ / / / 
 Інстументи, прилади, інвентар (меблі) 18688 15706 4630 89 84 1171 23229 16793

               Інші основні засоби /3507 / 1069/ 379/ / / 34/ 34/ 236/ / / / 3852 /1271/ / / /
                 Інші необоротні матеріальні активи /2/ 2////////// 2/ 2////

 Всього/ 1374843/ 827563 /160400/ / / 1579 /1541/ 58028 ////1533664/ 884050/ / /3964/ 2347
                              Із рядка "Всього" графа 13:
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

                реконструкція тощо)2 213
                 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 293 120
                 

                 Таблиця 3 "Фінансові інвестиції"
                 тис.грн.

                 Найменування показника/ На початок року/ На кінець року
                 довгостр./поточні /довгостр./поточні

                 "Фінансові інвестиції в:статутний капітал дочірнього підприємства" /50/ / 50/
статутний капітал інших підприємств /1/ / 1/

                акції/ 3001/ / 3001/
    інші цінні папери/ / 128449 / /

Всього /3052/ 128449/ 3052 /127505
                 Резерв знецінювання фінансових інвестицій /3001 / / 3001/

  Разом/ 51 /128449/ 51/ 127505
                 
                                  Таблиця 4 "Забезпечення і резерви"
                 тис.грн.

    Види забезпечень і резервів/ Залишок на початок року/ Збільшення за звітний рік/ Використано у 
             звітному році Відкориговано невикористану суму у звітному роц /іЗалишок на кінець року

                 нараховано (створено)/ додаткові відрахування
  Забезпечення на виплату відпусток працівникам/ 19786/ 44646/ / 37587/ / 26845

                 Забезпечення під штрафні санкції  /92/ 500/ / 98/ 34/ 460
                 Резерв знецінювання виробничих запасів/ 32 /7/ / / 4/ 35

                Резерв знецінювання фінансових інвестицій /3001/ / / / / 3001
  Резерв сумнівних боргів/ 3815/ 13427 / /1410/ 385/ 15447

 Разом /26726 /58580/ / 39095/ 423/ 45788
                 

      Таблиця 5 "Запаси"   
            тис.грн.

      Найменування показника/ Балансова вартість на початок року/ Балансова вартість на кінець року
      Сировина і матеріали/ 10495/ 20124 

      Купівел. напівфабр. та комплек. Вироби/ 18 /
  Паливо /1753 /5031 

  Тара і тарні матеріали/ 8 / 7 
      Будівельні матеріали /8212/ 643 
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      Запасні частини/ 5 269 /5 805 
      МШП /291/ 702

  Товари/ 2/ 384 
      МНМА, не введені в експлуатацію/ 468/ 2768 

      Всього/ 26516 /35464 
      Резерв знецінювання виробничих запасів /32/ 35 

      Разом/ 26484/ 35429 

Таблиця 6 "Податок на прибуток"
                тис.грн.
Поточний податок на прибуток

     Відстрочені податкові активи: 
           на початок звітного року  4081,2

      на кінець звітного року  6777,8
                      Відстрочені податкові зобов`язання: на початок звітного року  197,5

      на кінець звітного року  59,0
 Включено до Звіту про фінансові результати - усього -2 835,1

у тому числі : поточний податок на прибуток 
 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів -2 696,6

           збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань  -138,5
     Відображено у складі власного капіталу - усього 

      у тому числі: поточний податок на прибуток
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 
      збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань

Керівник Ільницький М.В.

Головний бухгалтер Куценко В.В.

           Додаток 2 до приміток до фінансової звітності за 2019 рік

           Інформація за сегментами
           

       Найменування показника /"Кодря дк/а"Найменування звітних сегментів /Нерозподілені статті 
     /Усього

  розподілення електроенергії
           Звітний рік/ Минулий рік/ Звітний рік/ Минулий рік/ Звітний рік /Минулий рік

  1. Доходи звітних сегментів: Доходи від операційної діяльності звітних сегментів /010/ 1145620/ 
 2465200/ 109363 /78062/ 1254983/ 2543262

           з них:
  доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям/ 011 / 1142007/ 

 2455144/ 83185/ 59151 /1225192/ 2514295
   інші операційні доходи /013/ 3613/ 10056/ 26178/ 18911/ 29791 /28967

        Інші доходи /030/ / / 6 006/ 37 393/ 6 006 /37 393 
  Усього доходів звітних сегментів/ 040/ 1145 620/2465200/ 115369/ 115455/ 1260989/ 2580655

  2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності/ 080 /1060285/ 2359992/ 7855/ 7718/ 
1068140/ 2367710
з них:

  собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):  зовнішнім покупцям/ 081 /1060285/ 
2359992/ 7855/ 7718/ 1068140/ 2367710
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  Адміністративні витрати /090/ 75 505/ 70182/ / / 75505/ 70182
   Інші операційні витрати/ 110 /13 418 /565 /113679/ 14765/ 127097/ 15330

 Фінансові витрати/ 122/ / / 281/ 71/ 281/ 71
         Інші витрати/ 130/ / / 5 118/ 31 445/ 5 118 /31 445 

  Усього витрат звітних сегментів/ 140/ 1 149208 /2430739/ 126933/ 53999/ 1276141/ 2484738
    Нерозподілені витрати/ 150/  x / x/ -2835/ 17476 /-2835/ 17476

           з них:
    податок на прибуток/ 154/ х /х/ -2835/ 17476/ -2835/ 17476

   Усього витрат підприємства/ 170/ 1 149208 /2430739 /124098/ 71475/ 1273306/ 2502214
    3. Фінансовий результат діяльності сегмента  (р. 040 - 140 / 180/ -3 588/ 34461 /-11564/61456/ -

15152/  95917 
  4. Фінансовий результат діяльності підприємства  (р. 04-0 170) /190/-3 588/ 34461/ -8729/ 43980/ -

12317/ 78441
   5. Активи звітних сегментів /200/ 838 276/ 869992/ 85192/ 52485/ 923468 /922477

           з них:
    Основні засоби/ 201/ 764 714/  651 067/ 523/ 564/ 765237/ 651631

   Нематеріальні активи/ 202 /12 028 /11728/ / / 12028 /11728
        Запаси/ 203/ 35 429/ 26 471/ / 13 /35 429/ 26 484

    Поточна Дт заборгованість/ 204/ 26 105/ 180 726/ 26964 /8115/ 53069/ 188841
 Інші оборотні активи /205/ / / 57705/ 43793 /57705/ 43793

            Нерозподілені активи /220/ х/ х /134 275/ 132 384/ 134 275/ 132 384
            з них:

         Відстрочені податк активи/ 221/ х/ х/ 6 719 /3 884/ 6 719/ 3 884 
     Довгострокові фінанс.інвестиції/ 222/х/х /51 /51/ 51/ 51

Поточні фінансові інвестиції /223/ х /х/ 127505/ 128449/ 127505/ 128449
    Усього активів підприємства/ 230 /838276/ 869 992/ 219467/ 184869/ 1057743/ 1054861  

  6. Зобов'язання звітних сегментів/240/ 118043/ 118647/ 132062/ 115557/ 250105/ 234204
            з них:

    Поточна Кт заборгованість/243 /118 043 /118647/ 86712/ 58091/ 204755/ 176738
   Інші поточні зобов'язання/244/ / / 45350 /57466/ 45350 /57466

 Усього зобов'язань підприємства 270 /118043/ 118647/ 132062/ 115557/ 250105 /234204

Керівник Ільницький М.В.

Головний бухгалтер Куценко В.В.
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НИВА-АУДИТ» ( В ФОРМІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

21095329

33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Лермонтова, 5А, кв.1

1

3

4

Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

24.12.2015, 319/46

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2019-31.12.20197

Думка аудитора8 із застереженням
Пояснювальний параграф (за наявності)

Основа для думки із застереженням. 
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення 
податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою  податковою перевіркою можуть бути виявлені 
незначні викривлення. 
В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які впливають на діяльність підприємств, що працюють в даних 
умовах. Негативні явища, які  відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий 
рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" та його прибутковість.
Дана  річна консолідована фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" згідно з етичними вимогами, застосовними  до нашого 
аудиту консолідованої  фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми 
провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 407, 17.04.202010
Дата початку та дата закінчення аудиту 17.04.2020-29.04.202011
Дата аудиторського звіту 29.04.202012
Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

250000,0013

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

01465

Текст аудиторського звіту14
І. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо консолідованої фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", 
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.  

Адресат 

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – 
суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний 
інтерес)

2 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес
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"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", консолідована фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для 
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).
І. ЗВІТ ЩОДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", що складається з 
Консолідованого балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1-к) станом на 31.12.2019 року; Консолідованого 
звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2-к) станом на 31.12.2019 року; Звіту про рух 
грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) станом на 31.12.2019 року; Консолідованого звіту про власний 
капітал (Форма № 4-к) станом на 31.12.2019 року; Приміток до консолідованої фінансової звітності за 2019 рік. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для думки із застереженням» 
нашого звіту, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або 
надає правдиву та неупереджену інформацію) фінансовий стан АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 31 грудня 2019 року, 
та  фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення 
податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою  податковою перевіркою можуть бути виявлені 
незначні викривлення. 
В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які впливають на діяльність підприємств, що працюють в даних 
умовах. Негативні явища, які  відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий 
рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" та його прибутковість.
Дана  річна консолідована фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" згідно з етичними вимогами, застосовними  до нашого 
аудиту консолідованої  фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми 
провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, як, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту 
консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту 
консолідованої фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 
окремої думки щодо цих питань. 
Інша інформація (питання)
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким 
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою 
відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між 
іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 
інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 
ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ 
ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА КОНСОЛІДОВАНУ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 

Управлінський персонал АТ " ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, 
зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та 
доповненнями; Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- за складання консолідованої фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – НП(С)БО) відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та 
доповненнями;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між консолідованою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з консолідованою фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Підприємства 
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на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні 
цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
Відповідальна особа  несе відповідальність  також за:
-  початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для проведення аудиторської перевірки за 2019 р., відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора», були надані наступні документи:

 1.Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1-к) станом на 31.12.2019 року;
 2.Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2-к) станом на 31.12.2019 року;
 3.Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) станом на 31.12.2019 року;
 4.Консолідований звіт про власний капітал (Форма № 4-к) станом на 31.12.2019 року;
 5.Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2019 рік;
 6.Звіт про управління;
 7.Статутні, реєстраційні документи;
 8.Протоколи, накази;
 9.Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що 
впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у консолідованій фінансовій звітності, а також на суми 
доходів та витрат, що відображаються у консолідованих фінансових звітах протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 
це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 
планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого 
наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 
компанії. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720   «Відповідальність 
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і 
здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що консолідовані 
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у 
консолідованих фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих 
попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом  АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", а також оцінку загального 
подання консолідованих фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та загального подання консолідованої фінансової звітності.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 
достовірного подання суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України «Про цінні 
папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV з наступними змінами та доповненнями, «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року       № 448/96-ВР, з наступними 
змінами та доповненнями,  Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених 
в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  
інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.  

© SMA 228153332019 р. 



Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ та суттєвих попередніх оцінок, здійснених 
управлінським персоналом АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", також оцінку загального подання консолідованих 
фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових 
платежів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення 
аудиторської думки.
Нашими цілями є по-перше, але не виключно, отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова 
звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та по-друге - випуск звіту 
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 
аудит, проведений відповідно до МСА та Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР у складі 
документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати 
розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджені рішенням Комісії від 
08.10.2013 року №2187, зареєстровані в Міністерстві фінансів України від 29.10.2013 року за №1827/24359 із 
наступними змінами та доповненнями, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
консолідованої фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 
отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю;
 • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю;
 • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
 • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи 
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити 
безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. 
Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про 
всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а 
також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких 
надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 
аудиту консолідованої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. 
Подальший опис відповідальності аудитора за аудит фінансової звітності міститься на веб-сайті АФ "Н-АУДИТ" 
ТОВ www.audit-n.com.ua.  Цей опис є частиною нашого аудиторського звіту.
ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ

Основні відомості про Товариство
 Повна назва ТоваристваАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

 Скорочена назва ТоваристваАТ  "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
 Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 Ознака особиЮридична
 Форма власності Приватна

 Код за ЄДРПОУ22815333
 Місцезнаходження:14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ГОНЧА, будинок 40

 Дата державної реєстрації22.05.1995 р.
 Номер запису в ЄДР1 064 120 0000 001479

 ЛіцензіяВид діяльності у сфері телекомунікацій: надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів) – 
місцевого у мережах подвійного призначення з правом створення власної мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів на території м. Чернігів та Чернігівської області. Видана Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформації. Реєстраційний номер: 000904. Строк дії ліцензії: з 18.03.2018 
року по 17.03.2023 року.
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 ЛіцензіяВид господарської діяльності: надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням 
професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації (спеціальності (професії) та ліцензовані обсяги прийому вказані у додатку). Серія АЕ №527045. Строк дії 
ліцензії 08.07.2014 року – 08.07.2017 року. Дата видачі ліцензії 01.09.2014 року.
ПОСТАНОВА від 13.11.2018 року №1434 видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

 сферах енергетики та комунальних послуг Видати ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) ліцензію 
на право провадження господарської діяльності, а саме на території Чернігівської області та м. Славутич Київської 
області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському 
віданні (щодо державного або комунального майна)
 ПАТ «ЧЕРНІГВОБЛЕНЕРГО», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими 
укладені відповідні договори згідно із законодавством).

 Основні види діяльності КВЕД:Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
Код КВЕД 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії (основний);
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

 Дата внесення останніх змін до СтатутуЗатверджено Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 16 квітня 2019 року Протокол №13

 Учасники/Засновник ТоваристваВсього акціонерів згідно реєстру 3073 осіб (станом на 13.04.2011р.)
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 29829506.00
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ

 Керівник, головний бухгалтер, кількість працівниківКерівник – Ільницький Михайло Васильович
Головний бухгалтер – Куценко Віктор Володимирович
Середня кількість працівників – 3101 осіб

Станом на 31.12.2019 року господарські операції здійснювались такими відокремленими  підрозділами  Товариства:
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ БАХМАЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 21404902
Місцезнаходження ВП: 16500, Чернігівська обл., Бахмацький район, місто Бахмач, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, будинок 
60-А; 
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 14254655
Місцезнаходження ВП: 15300, Чернігівська обл., Корюківський район, місто Корюківка, ВУЛ. ГАЛИНА КОСТЮК, 
будинок 41;
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 14254603
Місцезнаходження ВП: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛ. ВАСИЛІВСЬКА, будинок 36;
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 05434619
Місцезнаходження ВП: 17500, Чернігівська обл., місто Прилуки, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА, будинок 109;
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 21400324
Місцезнаходження ВП: 14037, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛ. 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА, будинок 12;
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЧЕРНІГІВСЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 14254632
Місцезнаходження ВП: 14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 
126. 
Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за МСФЗ, а саме:
 -Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1-к) станом на 31.12.2019 року;
 -Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2-к) станом на 31.12.2019 року;
 -Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) станом на 31.12.2019 року;
 -Консолідований звіт про власний капітал (Форма № 4-к) станом на 31.12.2019 року;
 -Примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Консолідована фінансова звітність Товариства за 2019 фінансовий рік є звітністю, яка 
відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ). 
Консолідована фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу 
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вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця консолідована фінансова звітність відображає поточну оцінку 
управлінського персоналу Товариства.
Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСФЗ, аудиту, огляду іншого надання впевненості та 
супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших 
стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  державне  регулювання  ринку  
цінних паперів  в  Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями,  Закону України 
"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, 
Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з 
наступними змінами та доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами 
та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час 
аудиторської перевірки консолідованої фінансової звітності Підприємства і перевірок на відповідність. Ці стандарти 
вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності 
суттєвих перекручень і помилок у консолідованій фінансовій звітності Товариства.
Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим 
порядком ведення бухгалтерського обліку і складання консолідованої фінансової звітності, міжнародними 
стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю 
(моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні 
узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 
701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, 
строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про 
відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній консолідованій фінансовій звітності та задля складання 
висновку про ступінь достовірності консолідованої фінансової звітності  та надання оцінки реального фінансового 
стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування 
сум чи іншої інформації, розкритої у консолідованій фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих 
принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.
Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена 
перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, 
що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, 
тощо. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у 
консолідованій фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на 
обґрунтування сум та інформації, розкритих у консолідованій фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 
застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, 
чинним протягом періоду перевірки.
Консолідована фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". Консолідована фінансова звітність 
Товариства  складена станом на кінець останнього дня звітного року. 
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих стандартів консолідованої фінансової
звітності АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", а також оцінку загального подання консолідованих  фінансових звітів в 
цілому. Підготовка консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що 
впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у консолідованій фінансовій звітності, а також на суми 
доходів та витрат, що відображаються у консолідованих фінансових звітах протягом звітного періоду. 
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних 
документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та консолідованої фінансової 
звітності

Консолідована фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2019 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та 
повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2019 року згідно з нормативними вимогами 
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Товариство для складання консолідованої фінансової звітності використовує Концептуальну основу за 
Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі – МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний 
пакет консолідованої фінансової звітності, складені станом на 31.12.2019 року.
На Товаристві консолідована фінансова звітність складалась протягом 2019 року своєчасно та представлялась до 
відповідних контролюючих органів.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та системи SAP ERP.
Консолідована фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних 
органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві 
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відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2019 рік. 
Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019  року вівся в цілому 
у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 
16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до МСФЗ  та Інструкції "Про застосування плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", 
затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших 
нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік  необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме 
згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. Порушень в 
обліку необоротних активів не виявлено. 
За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  складають 784 469 тис. грн. станом на 31.12.2019 року, у т. ч. нематеріальні активи за 
залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року – 12 468 тис. грн, основні засоби за залишковою вартістю станом на 
31.12.2019 року – 765 260 тис. грн.
Вартість основних засобів за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 року становила – 651 631 тис грн.
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2019 року становлять – 6 741 тис грн.
Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі станом на 31.12.2019 року - відсутні.
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року - відсутня.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що облік дебіторської 
заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з 
обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним 
законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними 
змінами та доповненнями. 
Таким чином, аудитор підтверджує, що: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги що станом 
на 31.12.2019 року становить – 150 951 тис. грн., станом на 31.12.2018 року  становила – 150 233 тис грн., 
дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами – 7 057 тис. грн., з бюджетом – 13 875 тис грн, у 
т.ч. з податку на прибуток – 13 788 тис грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 9 161 тис. грн. Зауважень до 
обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку 
валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. 
Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, 
даним касової книги, та даним банківських виписок.
Станом на 31.12.2018 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів становила – 35 917 тис грн.
Станом на 31.12.2019 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів становить – 77 338 тис грн.

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Товариства, аудитор підтверджує, 
що станом на 31.12.2019 року поточні фінансові інвестиції Товариства – 127 505 тис. грн. Зауважень до обліку не 
виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у консолідованій фінансовій звітності
Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та Інструкції про застосування плану 
рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині 
зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в ІІІ розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються 
актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства 
України. 
Фактичні дані про зобов'язання Товариства  вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська 
заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року  63 530 тис. грн, поточна кредиторська 
заборгованість за розрахунками з бюджетом – 17 831 тис грн., у т. ч. з податку на прибуток – 73 тис грн., поточна 
кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування становить – 5 000 тис грн., поточна кредиторська 
заборгованість за розрахунками з оплати праці – 18 124 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами станом на 31.12.2019 року – 285 835 тис. грн.
Поточні забезпечення станом на 31.12.2019 року –  28 301 тис грн.
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Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2019 року – 18 663 тис грн. 
Загальна сума поточних зобов’язань і забезпечень станом на 31.12.2018 року становила – 285 375 тис грн.
Загальна сума поточних зобов’язань і забезпечень станом на 31.12.2019 року становить – 437 284 тис грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність 
податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.
Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»(надалі за текстом – Товариство), а також змінено тип акціонерного товариства з 
публічного на приватне.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
Товариство є правонаступником Державного енергетичного підприємства та Державної акціонерної 
енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго», яка була заснована відповідно до наказу Міністерства енергетики 
та електрифікації України від 31 липня 1995 р. №136 шляхом перетворення Державного енергопостачального 
підприємства «Чернігівобленерго» у акціонерну компанію відповідно до Указу Президента України від 04 квітня 
1995 р. №282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України»
На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особі Міністерства енергетики та 
електрифікації України, яке було реорганізовано у 1997 році в Міністерство енергетики України. На момент 
державної реєстрації цього Статуту акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності 
на акції Товариства у процесі приватизації та у інших випадках, передбачених законодавством.
Товариство по всьому майну, правам та обов’язкам є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства 
енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго», яке, у свою чергу, є правонаступником Державного енергетичного 
підприємства та Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго».
Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, правильність 
відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 
«Зареєстрований (пайовий) капітал». 
Станом на 01.01.2019 рік на Товаристві була чинною редакція Статуту в редакції затвердженої  Рішенням Загальних 
зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго» від 18 
квітня 2011 року. Протокол №7.
Відповідно до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», станом на 18.04.2011 року статутний капітал сформовано 
повністю, що становить 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів вісімсот двадцять дев’ять тисяч п’ятсот шість) 
гривень 00 копійок.
Статутний капітал поділений на 119 318 024 (сто дев’ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двадцять 
чотири) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п’ять копійок) кожна. 
Станом на 01.01.2019 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними фінансової звітності(які 
аудитор підтверджує) наступна: 
 •Зареєстрований (пайовий) капітал –  29 829 тис  грн;
 •Сплачений статутний капітал  –  29 829 тис  грн;
 •Неоплачений капітал – відсутній.

Статутний капітал зареєстровано в розмірі 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів вісімсот двадцять дев’ять тисяч 
п’ятсот шість) гривень 00 копійок.
Статутний капітал поділений на 119 318 024 (сто дев’ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двадцять 
чотири) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п’ять копійок) кожна. 
Статутний капітал сплачено в розмірі 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів вісімсот двадцять дев’ять тисяч п’ятсот 
шість) гривень 00 копійок.
Неоплачений капітал – відсутній.
За даною редакцією, зареєстрований статутний капітал Товариства складає 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів 
вісімсот двадцять дев’ять тисяч п’ятсот шість) гривень 00 копійок і розподіляється між Учасниками наступним 
чином:

    №АкціонерКількість акцій(шт.)Загальна номінальна вартість(грн)Частка у статутному капіталі(%)
    1UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED КІПР 29829 505 7457376,25 24,999999
    2BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED КІПР 27687380 6921845 23, 204692
    3LARVA INVESTMENTS LIMITED КІПР 29820000 7455000 24,992033
    4ІНШІ АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ  ЗГІДНО РЕЄСТРУ 31981139 7995284,75 26,803276

   ВСЬОГО 119 318 024  29 829 506  100,00

Станом на 31.12.2019 року розмір відображеного у фінансовій звітності статутного капіталу Товариства відповідає 
розміру, який заявлений у статутних документах, в сумі 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів вісімсот двадцять 
дев’ять тисяч п’ятсот шість) гривень 00 копійок. 
Станом на 31.12.2019 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними фінансової звітності(які 
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аудитор підтверджує) наступна: 
 •Зареєстрований (пайовий) капітал –  29 829 тис  грн;
 •Сплачений статутний капітал  –  29 829  тис  грн;
 •Неоплачений капітал – відсутній.

Внесені для формування статутного капіталу кошти були використані на здійснення професійної діяльності 
Товариства.
Станом на 31.12.2019 року Товариством було сформовано резервний капітал на загальну суму 4 474 тис грн.
Станом на 01.01.2019 року нерозподілений прибуток становить 610 660 тис. грн, станом на 31.12.2019 року 
нерозподілений прибуток становить 614 940 тис. грн..

Структура власного капіталу Товариства:

   Стаття БалансуКод рядкаНа початок звітного року, тис грн.На кінець звітного року, тис грн.
   Зареєстрований (пайовий) капітал140029 82929 829

   Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401--
   Капітал у дооцінках1405171 262154 979
   Додатковий капітал14104 2953 595

   Емісійний дохід1411--
   Накопичені курсові різниці1412--

   Резервний капітал14154 4744 474
   Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)1420610 660614 940

   Неоплачений капітал1425--
   Вилучений капітал1430--

   Усього1495820 520807 817

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у  фінансовій звітності і 
відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2019 року 
складають:
Необоротні активи                                          784 469,0 тис грн.
Оборотні активи                                             460 632,0 тис грн.
    РАЗОМ  активи                                         1 245 101 ,0 тис грн.
Довгострокові зобов’язання                            -
Поточні зобов’язання                                      437 284,0 тис грн.
    РАЗОМ  зобов’язання                               437 284,0 тис грн.
    Чисті активи:
РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання   807 817,0 тис грн.
Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 807 817,0 тис грн. і визначена згідно чинного 
законодавства України.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано консолідовану фінансову звітність станом на 
31.12.2019 року, у складі: Консолідованого балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к, Консолідованого звіту 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к, Консолідованого звіту про рух грошових коштів 
(за прямим методом) Форма № 3-к, Консолідованого звіту про власний капітал (Форма № 4-к), Приміток до 
консолідованої фінансової звітності за 2019 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на підставі 
розрахунків наступних показників:
Таблиця 

  ПОКАЗНИКОптимальне значенняФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ
   На 01.01.2019 р.На 31.12.2019 р.

   1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,25…0,50,1260,177
   2. Коефіцієнт загальної ліквідності          >11,5351,054

   3. Коефіцієнт структури капіталу<10,740,65
   4. Коефіцієнт рентабельності активівЯкнайбільше21,55%(збиток)

Інформація про пов’язаних осіб
Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу  із запитом щодо 
надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  операцій з ними, а також провели достатні 
аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких 
операцій. 
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Структура власності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
-UA ENERGY DISTRIBUTIONHOLDING LIMITED (КІПР) , 24,999999 %;
-BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (КІПР)  23,204692 %
-LARVA INVESTMENTS  LIMITED (КІПР), 24,992033%;
-Almanzar Holdings Limited (Кiпр), 9,998489 %

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 
консолідованій фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що консолідована фінансова звітність була суттєво викривлена, у 
зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату 
консолідованих фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що виникли після дати 
складання консолідованої фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий 
стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою 
підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  наявність яких потребує 
необхідність проведення коригування консолідованої фінансової звітності.
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта 
господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності 
суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та 
визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть 
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори 
дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у 
майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які 
можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі станом на 31.12.2019 року відсутні.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є 
достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов’язань, 
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено. 

Інформація щодо іншої консолідованої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових 
актів Комісії

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності 
суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами 
консолідованою фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до управлінського персоналу Товариства та 
аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між консолідованою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та 
іншою інформацією не встановлено.

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є КОНСОЛІДОВАНОЮ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом консолідованої 
фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією.
Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно до  Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV . Аудитор зазначає, що 
інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою достовірного уявлення про 
результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності 
діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку компанії. 
Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті про управління і 
консолідованою фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими під 
час аудиту досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, 
що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 
фактів, які потрібно було б включити до звіту.
ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
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Ми є незалежними по відношенню до АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" згідно Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів 
Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичним вимогам, застосовними в 
Україні до нашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також виконували інші обов’язки з етики відповідно 
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і аудиторська група яка 
приймала учать в перевірці Товариства:
1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта 
господарювання, що перевіряється; 
6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких послуг час, 
належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора; 
7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності. 

АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором було визначено оцінку 
ризиків: – властивий ризик на високому рівні; – ризик, пов'язаний із невідповідністю внутрішнього контролю (або 
ризик контролю) на високому рівні; – ризик не виявлення помилок та викривлень на середньому рівні. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, а також оцінку відповідності використаних 
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання 
консолідованої фінансової звітності. 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора про характер і масштаб 
робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. При визначенні 
обсягу аудиту аудиторська фірма виходила згідно з вимог нормативних документів, що регламентують аудиторську 
діяльність, положень договору аудиторської фірми з Товариством і конкретних особливостей перевірки з 
урахуванням отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта. При аудиторської перевірці основними стадіями 
перевірки були: 
- планування аудиту; 
- отримання аудиторських доказів; 
- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта з третіми сторонами; 
- документування аудиту; 
-узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо консолідованої бухгалтерської звітності 
економічного суб'єкта. 
Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою розуміння діяльності 
економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість якісних аудиторських доказів, які послужили 
основою для формування аудиторської думки про достовірність консолідованої бухгалтерської звітності Компанії. 
При проведенні аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір аудиторських доказів і 
корисністю отриманої інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при перевірці існують властиві 
обмеження аудиту, та створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення консолідованих фінансових 
звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійснення аудиту відповідно до МСА. Аудит не 
гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, 
властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше 
переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що 
суттєві викривлення у консолідованих фінансових звітах будуть виявлені. 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану і 
результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. Відповідальність за 
іншу інформацію несе керівництво Товариства. Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу 
інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-який формі в відношенні до цієї інформації. 
В зв’язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш обов’язок полягає в ознайомлені з іншою інформацією і 
розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими знаннями цих питань, 
які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до висновку, що існує суттєве 
викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які було б включити до 
звіту. 
У відповідності з ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» аудитор висловлює свою думку 
щодо інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне управління. Нами виконані певні процедури 
щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у Компанії засоби внутрішнього контролю і управління ризиками 

© SMA 228153332019 р. 



емітента шляхом тестування. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та 
Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі 
власників істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.
 Протягом звітного року в Компанії функціонували наступні органи управління: 
- Загальні збори акціонерів; 
- Наглядова рада; 
- Правління;
- Ревізійна комісія. 
Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається статутом. 
Управління поточною діяльністю здійснюється Правлінням, яке виконує свої обов’язки згідно Закону України «Про 
акціонерні товариства», Статуту, внутрішніх Положень Компанії. Наглядова рада обирається загальними зборами і 
здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює і 
регулює діяльність виконавчого органу Компанії. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління 
відповідає вимогам Статуту.
Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До 
внутрішніх факторів можна віднести стратегію Компанії і механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать 
соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон’юнктура, тощо. Зовнішнє середовище 
складається з факторів, якими Компанія може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй 
діяльності. До складових, на які Компанія може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш 
суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Компанія не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, 
можливості втрати активів, які розміщені на непідконтрольній Україні території. Компанія вважає, що наявність 
якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та 
регламентується  внутрішніми документами, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і 
стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і суспільства в 
цілому.
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 Директор                                                                             м.п.      _____________   Т.М. Давиденко
 АФ «НИВА-АУДИТ» ТОВ                            

(сертифікат №006583
від 02.07.2009р )                                                                     

Аудитор 
Давиденко Тетяна Михайлівна 
(сертифікат №006583
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Основні відомості про аудиторську компанію:

 Повна назва підприємстваАУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ
 Ознака особиЮридична

 Код за ЄДРПОУ21095329
 Юридична адреса33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

 Адреса фактичного місцезнаходження33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, 
квартира 1

 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів№ 0146 від 26.01.2001 року № 98
 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторівСвідоцтво  про відповідність системи контролю 

якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України
 Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф учасників фондового ринкувключено до 

реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес»

 Місцезнаходження33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

 Дата та номер договору на проведення аудиту№ 407 від 17.04.2020
 Дата початку та дата закінчення проведення аудитуЗ 17.04.2020 року  по 29.04.2020 року

 Дата складання аудиторського висновку29.04.2020
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ІІ. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", 
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.  

Адресат 

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).
І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", код за ЄДРПОУ 22815333, адреса Товариства: 
14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ГОНЧА, будинок 40, що складається з Балансу (Звіт про 
фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
(Форма № 2) за 2019 рік; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2019 рік; Звіту про 
власний капітал (Форма № 4) за 2019 рік; Приміток до фінансової звітності за 2019 рік. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для думки із застереженням» 
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву 
та неупереджену інформацію) фінансовий стан АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 31 грудня 2019 року, та її фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до МСФЗ.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення 
податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою  податковою перевіркою можуть бути виявлені 
незначні викривлення. 
В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність 
підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які  відбуваються в Україні, а саме політична 
нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно 
впливають на діяльність АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" та його прибутковість.
Дана  річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 
не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" згідно з етичними вимогами, застосовними  до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, як, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту 
фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Інша інформація (питання)
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким 
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою 
відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між 
іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 
інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 
ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, 
зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та 
доповненнями; 
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
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- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на 
основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі 
незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
Відповідальна особа  несе відповідальність  також за:
- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та 
господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для проведення аудиторської перевірки за 2019 р., відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора», були надані наступні документи:
 •Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року;
 •Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2019 року;
 •Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року;
 •Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
 •Примітки до фінансової звітності за 2019 рік;
 •Статутні, реєстраційні документи;
 •Протоколи, накази;
 •Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на 
суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що 
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 
МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами 
аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту 
щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720   «Відповідальність аудитора щодо 
іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і 
здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не 
містять суттєвих викривлень. 
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових 
звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених 
управлінським персоналом АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", а також оцінку загального подання фінансових звітів. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 
достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України «Про цінні 
папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV з наступними змінами та доповненнями, «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами 
та доповненнями,  Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості 
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національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  інших 
нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.  
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ  та суттєвих попередніх оцінок, здійснених 
управлінським персоналом АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", також оцінку загального подання фінансових звітів в 
цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення 
аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно 
до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з 
аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що 
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;
 • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю;
 • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
 • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи 
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити 
безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. 
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, 
чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями,
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, 
кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.  
Подальший опис відповідальності аудитора за аудит фінансової звітності міститься на веб-сайті АФ "Н-АУДИТ" 
ТОВ www.audit-n.com.ua.  Цей опис є частиною нашого аудиторського звіту.

ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ

Основні відомості про Товариство

 Повна назва ТоваристваАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
 Скорочена назва ТоваристваАТ  "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

 Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Ознака особиЮридична

 Форма власності Приватна
 Код за ЄДРПОУ22815333

 Місцезнаходження:14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ГОНЧА, будинок 40
 Дата державної реєстрації22.05.1995 р.

 Номер запису в ЄДР1 064 120 0000 001479
 ЛіцензіяВид діяльності у сфері телекомунікацій: надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів) – 

місцевого у мережах подвійного призначення з правом створення власної мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів на території м. Чернігів та Чернігівської області. Видана Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформації. Реєстраційний номер: 000904. Строк дії ліцензії: з 18.03.2018 
року по 17.03.2023 року.

 ЛіцензіяВид господарської діяльності: надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням 
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професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації (спеціальності (професії) та ліцензовані обсяги прийому вказані у додатку). Серія АЕ №527045. Строк дії 
ліцензії 08.07.2014 року – 08.07.2017 року. Дата видачі ліцензії 01.09.2014 року.
ПОСТАНОВА від 13.11.2018 року №1434 видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

 сферах енергетики та комунальних послуг Видати ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) ліцензію 
на право провадження господарської діяльності, а саме на території Чернігівської області та м. Славутич Київської 
області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському 
віданні (щодо державного або комунального майна)
 ПАТ «ЧЕРНІГВОБЛЕНЕРГО», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими 
укладені відповідні договори згідно із законодавством).

 Основні види діяльності КВЕД:Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
Код КВЕД 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії (основний);
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

 Дата внесення останніх змін до СтатутуЗатверджено Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 16 квітня 2019 року Протокол №13

 Учасники/Засновник ТоваристваАКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 
РОЗМІР ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ (ГРН.): 29829506.00
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ

 Керівник, головний бухгалтер, кількість працівниківКерівник – Ільницький Михайло Васильович
Головний бухгалтер – Куценко Віктор Володимирович
Середня кількість працівників – 2 903 особи

Станом на 31.12.2019 року господарські операції здійснювались такими відокремленими  підрозділами  Товариства:
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ БАХМАЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 21404902
Місцезнаходження ВП: 16500, Чернігівська обл., Бахмацький район, місто Бахмач, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, будинок 
60-А
- ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 14254655
Місцезнаходження ВП: 15300, Чернігівська обл., Корюківський район, місто Корюківка, ВУЛ. ГАЛИНА КОСТЮК, 
будинок 41
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 14254603
Місцезнаходження ВП: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛ. ВАСИЛІВСЬКА, будинок 36
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 05434619
Місцезнаходження ВП: 17500, Чернігівська обл., місто Прилуки, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА, будинок 109
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 21400324
Місцезнаходження ВП: 14037, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛ. 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА, будинок 12
-ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЧЕРНІГІВСЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 14254632
Місцезнаходження ВП: 14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 
126 
Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за МСФЗ, а саме:
 -Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1 станом на 31.12.2019 року;
 -Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2 станом на 31.12.2019 року;
 -Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року;
 -Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
 -Примітки фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

 
Фінансова звітність Товариства за 2019 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (надалі – МСФЗ). 
Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких 
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неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу 
Товариства.
Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСФЗ, аудиту, огляду іншого надання впевненості та 
супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших 
стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  державне  регулювання  ринку  
цінних паперів  в  Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями,  Закону України 
"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, 
Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з 
наступними змінами та доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами 
та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час 
аудиторської перевірки фінансової звітності Підприємства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб 
планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і 
помилок у фінансовій звітності Товариства.
Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим 
порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, 
використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та 
ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). 
Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою 
передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з 
урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність 
суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності 
фінансової звітності  та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось 
дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій 
звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом 
періоду перевірки.
Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена 
перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, 
що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, 
тощо. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у 
фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум 
та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку 
нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду 
перевірки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі 
– МСФЗ), та Облікової політики АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". Фінансова звітність Товариства  складена станом на 
кінець останнього дня звітного року. 
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих стандартів фінансової звітності                                          АТ 
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової 
звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, 
відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах 
протягом звітного періоду. 
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних 
документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2019 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає 
фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2019 року згідно з нормативними вимогами щодо організації 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (надалі – МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, 
складені станом на 31.12.2019 року.
На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2019 року своєчасно та представлялась до відповідних 
контролюючих органів.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та системи SAP ERP.
Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів 
управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає 
встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2019 рік. 
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Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019  року вівся в цілому 
у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 
16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до МСФЗ  та Інструкції "Про застосування плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", 
затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших 
нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів
На думку аудиторів, облік  необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме 
згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. 
Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою 
встановлено, що необоротні активи АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  станом на 31.12.2019 року складають 784 035 тис 
грн, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року – 12 028 тис грн, основні засоби 
за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року – 765 237 тис грн.
Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року становлять – 51 тис грн.
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2019 року становлять – 6 719 тис грн.
Балансова вартість необоротних активів АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років:

   Необоротні активиНа 31.12. 2018 р.На 31.12.2019 р.Зміни(+,-)
   Нематеріальні активи(тис грн)11 72812 028+300

   Основні засоби(тис грн)651 631765 237+113 606
   Інші фінансові інвестиції(тис грн)5151-

   Відстрочені податкові активи(тис грн)3 8846 719+2 835
   Інші необоротні активи(тис грн)---

   Разом667 294784 035+116 741

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості
Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що облік дебіторської 
заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з 
обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним 
законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними 
змінами та доповненнями. 
Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року становить: дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги – 23 295 тис грн, дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими 
авансами – 6 802 тис грн, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 13 875 тис грн, в т.ч. з податку 
на прибуток – 13 788 тис грн,  дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків – відсутня, інша 
поточна дебіторська заборгованість – 9 097 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.
Дебіторська заборгованість АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлена 
наступним чином:                                                                            

   Дебіторська заборгованістьНа 31.12. 2018 р.На 31.12.2019 р.Зміни(+,-)
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

   (тис грн)150 25123 295-126 956
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

   (тис грн)12 5396 802-5 737
   Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн)20 14213 875-6 267

   Інша поточна дебіторська заборгованість(тис грн)5 9099 097+3 188
   Разом188 84153 069-135 772

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку 
валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. 
Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, 
даним касової книги, та даним банківських виписок.
Станом на 31.12.2019 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів становить –  27 666 тис 
грн. 
Гроші та їх еквіваленти АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлені 
наступним чином:                                                                     

   Гроші та їх еквівалентиНа 31.12. 2018 р.На 31.12.2019 р.Зміни(+,-)
   Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.:17 42027 666+10 246

   Готівка--
   Рахунки в банках17 42027 666+10 246

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій
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Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Підприємства, аудитор підтверджує, 
що станом на 31.12.2019 року поточні фінансові інвестиції Товариства становлять – 127 505 тис грн. Зауважень до 
обліку не виявлено.
Поточні фінансові інвестиції АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років 
становлять:                                                            

   Поточні фінансові інвестиціїНа 31.12. 2018 р.На 31.12.2019 р.Зміни(+,-)
Поточні фінансові інвестиції

   (тис  грн)128 449127 505-944

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та Інструкції про застосування плану 
рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині 
зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в ІІІ розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються 
актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства 
України. 
Фактичні дані про зобов'язання Товариства  вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська 
заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року становить – 18 536 тис грн, поточна 
кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 14 057 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхування – 4 654 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 
16 767 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 150 741 тис грн.
Поточні забезпечення станом на 31.12.2019 року становлять – 27 305 тис грн.
Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2019 року – 18 045 тис грн.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2019 рік та на 31.12.2018 
рік – відсутні.
Поточні зобов’язання та забезпечення АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  станом на 31 грудня 2019 та 2018 років 
представлені наступним чином:                                                                       

   Поточні зобов’язання та забезпеченняНа 31.12. 2018 р.На 31.12.2019 р.Зміни(+,-)
   Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(тис грн)8 54118 536+9 995

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн)14 44414 057-387
   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці(тис грн)13 10716 767+3 660
   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування(тис грн)3 5494 654+1 105

   Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами(тис грн)137 097150 741+13 644
   Поточні забезпечення(тис грн)19 87827 305+7 427

   Інші поточні зобов’язання(тис грн)37 58818 045-19 543
   Разом234 204250 105+15 901

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність 
податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»(надалі за текстом – Товариство), а також змінено тип акціонерного товариства з 
публічного на приватне.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
Товариство є правонаступником Державного енергетичного підприємства та Державної акціонерної 
енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго», яка була заснована відповідно до наказу Міністерства енергетики 
та електрифікації України від 31 липня 1995 р. №136 шляхом перетворення Державного енергопостачального 
підприємства «Чернігівобленерго» у акціонерну компанію відповідно до Указу Президента України від 04 квітня 
1995 р. №282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України»
На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особі Міністерства енергетики та 
електрифікації України, яке було реорганізовано у 1997 році в Міністерство енергетики України. На момент 
державної реєстрації цього Статуту акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності 
на акції Товариства у процесі приватизації та у інших випадках, передбачених законодавством.
Товариство по всьому майну, правам та обов’язкам є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства 
енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго», яке, у свою чергу, є правонаступником Державного енергетичного 
підприємства та Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго».
Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, правильність 
відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 
«Зареєстрований (пайовий) капітал». 
Станом на 01.01.2019 рік на Товаристві була чинною редакція Статуту в редакції затвердженої  Рішенням Загальних 
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зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго» від 18 
квітня 2011 року. Протокол №7.
Відповідно до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», станом на 18.04.2011 року статутний капітал сформовано 
повністю, що становить 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів вісімсот двадцять дев’ять тисяч п’ятсот шість) 
гривень 00 копійок.
Статутний капітал поділений на 119 318 024 ( сто дев’ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двадцять 
чотири) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п’ять копійок) кожна. 
Станом на 01.01.2019 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними фінансової звітності(які 
аудитор підтверджує) наступна: 
 •Зареєстрований (пайовий) капітал –  29 829 тис  грн;
 •Сплачений статутний капітал  –  29 829 тис  грн;
 •Неоплачений капітал – відсутній.

Згідно протоколу №13 Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 16 квітня 2019 року було 
зареєстровано нову редакцію «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
Статутний капітал зареєстровано в розмірі 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів вісімсот двадцять дев’ять тисяч 
п’ятсот шість) гривень 00 копійок.
Статутний капітал поділений на 119 318 024 (сто дев’ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двадцять 
чотири) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п’ять копійок) кожна. 
Статутний капітал сплачено в розмірі 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів вісімсот двадцять дев’ять тисяч п’ятсот 
шість) гривень 00 копійок.
Неоплачений капітал – відсутній.
За даною редакцією, зареєстрований статутний капітал Товариства складає 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів 
вісімсот двадцять дев’ять тисяч п’ятсот шість) гривень 00 копійок і розподіляється між Учасниками наступним 
чином:

    №АкціонерКількість акцій(шт.)Загальна номінальна вартість(грн)Частка у статутному капіталі(%)
    1UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED КІПР29 829505 7457376,25 24,999999
    2BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED КІПР27687380 6921845 23,204692
    3LARVA INVESTMENTS LIMITED КІПР2 820000 7455000 24,992033
    4ІНШІ АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ  ЗГІДНО РЕЄСТРУ 31981139 7995284,75 26,803276

   ВСЬОГО 119318024 29829506 100,00

Станом на 31.12.2019 року розмір відображеного у фінансовій звітності статутного капіталу Товариства відповідає 
розміру, який заявлений у статутних документах, в сумі 29 829 506 (двадцять дев’ять мільйонів вісімсот двадцять 
дев’ять тисяч п’ятсот шість) гривень 00 копійок.
Станом на 31.12.2019 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними фінансової звітності(які 
аудитор підтверджує) наступна: 
 •Зареєстрований (пайовий) капітал –  29 829 тис  грн;
 •Сплачений статутний капітал  –  29 829  тис  грн;
 •Неоплачений капітал – відсутній.

Внесені для формування статутного капіталу кошти були використані на здійснення професійної діяльності 
Товариства.
Станом на 31.12.2019 року Товариством було сформовано резервний капітал на загальну суму 4 474 тис грн.
Станом на 01.01.2019 року нерозподілений прибуток становить 610 797 тис. грн, станом на 31.12.2019 року 
нерозподілений прибуток становить 614 761 тис. грн.
Структура власного капіталу Товариства:

   Стаття БалансуКод рядкаНа початок звітного року, тис грн.На кінець звітного року, тис грн.
   Зареєстрований (пайовий) капітал140029 82929 829

   Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401--
   Капітал у дооцінках1405171 262154 979
   Додатковий капітал14104 2953 595

   Емісійний дохід1411--
   Накопичені курсові різниці1412--

   Резервний капітал14154 4744 474
   Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)1420610 797614 761

   Неоплачений капітал1425--
   Вилучений капітал1430--

   Усього1495820 657807 638

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у  фінансовій звітності і 
відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2019 року 
складають:
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Необоротні активи                                          784 035,0 тис грн.
Оборотні активи                                             273 708,0 тис грн.
    РАЗОМ  активи                                         1 057 743 ,0 тис грн.
Довгострокові зобов’язання                            -
Поточні зобов’язання                                      250 105,0 тис грн.
    РАЗОМ  зобов’язання                               250 105,0 тис грн.
    Чисті активи:
РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання   807 638,0 тис грн.
Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 807 638,0 тис грн. і визначена згідно чинного 
законодавства України.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2019 
року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, Звіту про власний капітал 
(Форма № 4), Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на підставі 
розрахунків наступних показників:
Таблиця 

  ПОКАЗНИКОптимальне значенняФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ
   На 01.01.2019 р.На 31.12.2019 р.

   1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,25…0,50,0740,111
   2. Коефіцієнт загальної ліквідності          >11,6551,095

   3. Коефіцієнт структури капіталу<10,780,76
   4. Коефіцієнт рентабельності активівЯкнайбільше7,42%(збиток)

Інформація про пов’язаних осіб
Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу  із запитом щодо 
надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  операцій з ними, а також провели достатні 
аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких 
операцій. 
Структура власності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
-UA ENERGY DISTRIBUTIONHOLDING LIMITED (КІПР) , 24,999999 %;
-BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (КІПР)  23,204692 %
-LARVA INVESTMENTS  LIMITED (КІПР), 24,992033%;
-Almanzar Holdings Limited (Кiпр), 9,998489 %

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій 
звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з 
вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату 
фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової 
звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або 
результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської 
звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  наявність яких потребує 
необхідність проведення коригування фінансової звітності.
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта 
господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності 
суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та 
визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть 
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори 
дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у 
майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які 
можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі станом на 31.12.2019 року відсутні.
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Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є 
достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов’язань, 
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено. 
 

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності 
суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою 
звітністю виконувались аудиторами запити до управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. 
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким 
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою 
відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією.
Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно до  Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV . Аудитор зазначає, що 
інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою достовірного уявлення про 
результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності 
діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку компанії. 
Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті про управління і 
фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими під час аудиту 
досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує 
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які 
потрібно було б включити до звіту.

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Ми є незалежними по відношенню до АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" згідно Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів 
Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичним вимогам, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 
Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і аудиторська група яка приймала учать в 
перевірці Товариства:
1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта 
господарювання, що перевіряється; 
6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких послуг час, 
належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора; 
7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності. 
АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором було визначено оцінку 
ризиків: – властивий ризик на високому рівні; – ризик, пов'язаний із невідповідністю внутрішнього контролю (або 
ризик контролю) на високому рівні; – ризик не виявлення помилок та викривлень на середньому рівні. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, а також оцінку відповідності використаних облікових 
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової 
звітності. 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора про характер і масштаб 
робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. При визначенні 
обсягу аудиту аудиторська фірма виходила згідно з вимог нормативних документів, що регламентують аудиторську 
діяльність, положень договору аудиторської фірми з Товариством і конкретних особливостей перевірки з 
урахуванням отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта. При аудиторської перевірці основними стадіями 
перевірки були: 
- планування аудиту; 
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- отримання аудиторських доказів; 
- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта з третіми сторонами; 
- документування аудиту; 
-узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської звітності економічного суб'єкта. 
Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою розуміння діяльності 
економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість якісних аудиторських доказів, які послужили 
основою для формування аудиторської думки про достовірність бухгалтерської звітності Компанії. При проведенні 
аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір аудиторських доказів і корисністю 
отриманої інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при перевірці існують властиві обмеження 
аудиту, та створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, 
навіть при належному плануванні і здійснення аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих 
викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а 
також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок 
цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у фінансових звітах будуть 
виявлені. 

ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА 
З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 
Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 
аудитор вважає, що «Звіт про управління» є узгодженим з фінансовою звітністю АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" за 
звітний період. Звіт про управління, що надається АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" , складено на виконання Закону 
України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 
982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» та не містить суттєвих 
викривлень. 
Звіт про управління містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про діяльність підприємства, його 
стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану і 
результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. Відповідальність за 
іншу інформацію несе керівництво Товариства. Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу 
інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-який формі в відношенні до цієї інформації. 
В зв’язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш обов’язок полягає в ознайомлені з іншою інформацією і 
розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими знаннями цих питань, 
які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до висновку, що існує суттєве 
викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які було б включити до 
звіту. 
У відповідності з ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» аудитор висловлює свою думку 
щодо інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне управління. Нами виконані певні процедури 
щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у Компанії засоби внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента шляхом тестування. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та 
Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі 
власників істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.
 Протягом звітного року в Компанії функціонували наступні органи управління: 
- Загальні збори акціонерів; 
- Наглядова рада; 
- Правління;
- Ревізійна комісія. 
Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається статутом. 
Управління поточною діяльністю здійснюється Правлінням, яке виконує свої обов’язки згідно Закону України «Про 
акціонерні товариства», Статуту, внутрішніх Положень Компанії. Наглядова рада обирається загальними зборами і 
здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює і 
регулює діяльність виконавчого органу Компанії. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління 
відповідає вимогам Статуту.
Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До 
внутрішніх факторів можна віднести стратегію Компанії і механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать 
соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон’юнктура, тощо. Зовнішнє середовище 
складається з факторів, якими Компанія може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй 
діяльності. До складових, на які Компанія може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш 
суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Компанія не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, 
можливості втрати активів, які розміщені на непідконтрольній Україні території. Компанія вважає, що наявність 
якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та 
регламентується  внутрішніми документами, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і 
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стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і суспільства в 
цілому.
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Основні відомості про аудиторську компанію:
 Повна назва підприємстваАУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ

 Ознака особиЮридична
 Код за ЄДРПОУ21095329

 Юридична адреса33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
 Адреса фактичного місцезнаходження33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, 

квартира 1
 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів№ 0146 від 26.01.2001 року № 98
 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторівСвідоцтво  про відповідність системи контролю 

якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України
 Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф учасників фондового ринкувключено до 

реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес»

 Місцезнаходження33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

 Дата та номер договору на проведення аудиту№407 від 17.04.2020
 Дата початку та дата закінчення проведення аудитуЗ 17.04.2020 року  по 17.04.2020 року

 Дата складання аудиторського висновку29.04.2020
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію 
емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена 
відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне 
подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і 
юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової 
звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання 
інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних 
осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом 
основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку

Вид інформації

XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

1 2 3
01.03.2019 06.03.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.03.2019 14.03.2019 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню 
пакета акцій

16.04.2019 18.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.04.2019 19.04.2019 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
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