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.Щана фiнансова звiтнiсть АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО) (далi - Товариство) за 2020
piK вважаеться такою, що повнiстю скпадена за МСФЗ.

1. OcHoBHi вiдомостi про Товариство

Повна назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО)
Скорочена нtвва: АТ (ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО>
Код еДРПОУ 228|53ЗЗ
Юридична адреса: вул. Гонча, 40о м. Чернiгiв, YKpaiHa, 14000.
Фактична адреса: вул. Гонча,40, м. Чернiгiв, YKpaiHa, 14000.
Офiчiйна cTopiHKa в IHTepHeT, на якiй доступна iнформацiя про пiдприемство:
chernihivoblerrergo. соm. ua.

Адреса епектронноТ пошти : karrc@energy.cn.rra

Товариство е правонаступником ,Щержавного енергетичного пiдприсмства та

,Щержавноi акцiонерноi енергопостачальноi компанii кЧернiгiвобленерго>, яка була заснована
вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa енергетики та електрифiкацii УкраiЪи вiд 31 липня t995 р,
NslЗб шляхом перетворення ,Щержавного онoргопостачаJIьного пiдприемства
кЧернiгiвобленерго> у акцiонерну компанiю вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 4
квiтня 1995 р. Ns282/95 кПро структурну перебулову в елоктроенергетичному комплексi
Украiни>.

Загальними зборами aKuioHepiB вiд 16 квiтня 2019 року (протокол М13) затверджено
Статут АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО.

2. Опис економiчного середовища, в якому функцiонуе Товариство

Основним видом дiяльностi АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО), як Оператора системи

розподiлу, е проведення на пiдставi отриманоi лiцензii господарськоi дiяльностi з розподiлу
електричноi енергii у межах мiсць провадження господарськоi дiяльностi, а саме на територii
Чернiгiвськоi областi та м. Славутич Киiвськоi областi в межах розташування системи

розподiлу електричноi енергii, що перебувае у власностi АТ (ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО> та
електричних мереж iнших власникiв, якi приеднанi до мереж лiцензiата.

Площа лiцензiйноТ дiяльностi становить близько 31,9 тис.кв.км.
.,Щля транспортування електричноТ енергii АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО>> експлуатуе

З4 462,0|4 км повiтряних та I 676,З47 км кабельних лiнiй епектроперодач рiзних класiв
напруги.

,Що складу Товариства входять вiдокремленi cTpyKTypHi пiдроздiли (не е юридичними
особами), якi розташованi на територii Чернiгiвськоi областi та в MicTi Чернiгiв.

3. OeHoBHi види дiяльностi

OcHoBHi види дiяльностi вiдповiдно даних Головного управлiння статистики у
Чернiгiвськiй обпастi за КВЕ,Щ-201 0:

35.13 Розподiлення електроенергii (основний);
4|.20 Булiвниuтво житлових i нежитпових будiвель;
42,22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкаuiй;
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
61. 1 0 .Щiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку;
71.1 1 .Щiяльнiсть у сферi архiтектури;
14.90Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.;
8 5 .32 Професiйно-технiчна ocBiTa.



4, OcHoBHi лiцензii

Згiдно з рiшенням засiдання НКРЕКП вiд 13 листопада 2018 року Товариство
отримало лiцензiю Еа право провадження господарськоi дiяльностi з розподiлу епектричноi
енергii у межах мiсць провадження господарськоi дiяльностi, а саме на територii
Чернiгiвськоi областi та м. Славутич КиiвськоI областi в межах розташування системи
розподiлу електричноi енергii, що перебувас у власностi АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО> та
електричЕих мереж iнших власникiв, якi приеднанi до мереж лiцензiата (з якими укладенi
вiдповiднi договори згiдно iз законодавством). Постанова набула чинностi 01.01.2019 i дiе по
теперiшнiй час.

5. Валюта звiтностi

Фiнансова звiтнiсть АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО) за 2020 piK складена в
нацiональнiй валютi Украiни - гривнi.

6. Облiкова полiтика АТ (ЧЕРнIГIВоБЛЕНЕРГо)

Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться згiдно з наказом М181/01-02 вiд
30.10.2019 кПро органiзацiю бухга.птерського облiку та облiковi полiтики> (зi змiнами).

Облiкова полiтика Товариства визначае сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що
використовуються для вiдображення в бухгалтерському облiку господарських операцiй та
складання фiнансовоi звiтностi за 2020 piK.

В Товариствi в 2020 роцi використовуеться план paxyHKiB бухгалтерського облiку,
затверджений Наказом Мiнфiну УкраiЪи вiд 30 листопада |999 року М291. ,.Щля ведення
бlп<галтерського та податкового облiку застосовуеться система SAP ERP.

Бухгалтерський та податковий облiк ведоться у вiдокромлених пiдроздiлах та в
апаратi управлiння. Консолiдацiя iнформацii здiйснюеться в апаратi управлiння.

При веденнi бухгалтерського облiку ь2020 роцi Товариство застосувало TaKi ocHoBHi
принципи бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi :

- aBToHoMHicTb;
- обачнiсть(обережнiсть);
- повневисвiтлення(вiдображення);
- послiдовнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахуваннятавiдповiднiстьдоходiв тавитрат;
- превалювання (перевага) cyTHocTi над формою;- iсторична(фактична) собiвартiсть;
- единий грошовий вимiрник;
- перiодичнiсть.

7. Основа подачi iнформацii та принцип безперервного функцiонування

Фiнансова звiтнiсть, що додаеться, складена на пiдставi облiкових даних,
пiдготовлених у вiдповiдностi до Мiжнаролних стандартiв бухгалтерського облiку та

фiнансовоi звiтностi (IFRS), (IAS).
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi методу первiсноi BapTocTi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена по принципу безперервного

функцiонування.
Фiнансова звiтнiсть е фiнансовою звiтнiстю загального призначення.



8. Проведення iнвентаризацii

Товариством пер9д складанням Фiнансовоi звiтностi за 2020 piK було проведено
iнвентаризацiю:
о основних засобiв, нематерiальних активiв, незавершеного булiвництва та iнвестицiй

станом на 31.10.2020, накази Ns 344101-03 вiд 29.Т0.2020;
о виробничих запасiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв, ToBapiB станом на

01.10.2020, наказ J\b 305/01-03 вiд 24.09.2020;
о дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi, витрат майбутнiх перiодiв, грошових

коштiв, фiнансових iнвестицiй та зобов'язань станом :яa3|.12.2020, наказ }lb 410/01-03 вiд
29.|2.2020,

9. CyTTeBi облiковi суд}кення та оцiнки. Ризики.

Судження
У процесi застосування облiковоi полiтики керiвництвом Товариства, KpiM облiкових

оцiнок, були зробленi певнi судження, якi мають суттевий вплив на суми, вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi. TaKi сулження зокрема включають пpaвoMipHicTb припущення щодо
безпорервностi дiяльностi Товариства.

Невизначенiсть оцiнок
Нижче представленi ocHoBHi припущення, що стосуються майбутнього та iнших

основних джерел невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi несуть у собi ризик виникнення
необхiдностi внесення коригувань до балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язаЕь протягом
наступного фiнансового року.

ПанOемiя CO'|/ID-L9
Спалах у 2020 рочi KopoHaBipycHoi iнфекцii COVID-l9 та cyBopi обмеженняо

спрямованi на стримуваIIня ii поширення, суттево вплинули i продовжують впливати на
eKoHoMiKy в усьому cBiTi, а невизначенiсть щодо сценарiю розгортання подiй i cTpoKiB

подолання пандемii надзвичайно ускладнюе прогнозування майбутнього. Щi подii створили
безпрецедентний для багатьох компанiй piBeHb невизначеностi та ризику.

Поширення KopoHaBipycy в YKpaiHi завдало сидьного удару як по державному сектору
економiки (особливо транспорту), так i по малому та середньому бiзнесу (туризм, торгiвля,
готельний бiзнес тощо). Парламент ухвалив Закон УкраТни кПро внесення змiн до
Податкового кодексу Украiни та iнших законiв УкраiЪи щодо пiдтримки платникiв податкiв
на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-l9)> вiд 17.0З.2020 р. JФ 533-IX (оо якого згодом внесено
змiни). Але цi змiни не забезпечують необхiдноi пiдтримки бiзнесу. У зв'язку з цим важкi
питання постали перед пiдприемствами Bcix форм власностi.

В умовах пандемii COVID-l9 Товариство продовжуе надавати послуги з розполiлу
електричноI енергii, вiдповiдае за безпечну, надiйну та ефективну експлуатацiю, технiчне
обслуговування та розвиток електромереж на територii Чернiгiвськоi областi, вплив пандемii
на Товариство Haptuli оцiнити не можна.

Рuзuкu, пов'жанi з поdаmковuм mа iHu,tuM законоdавсmволt
Полiтична та економiчна ситуацiя в YKpaiHi протягом останнього часу

характеризусться нестабiльнiстю. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiткО
сформульованi, а ik iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних
органiв державноi влади та iнших державних органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на
певне питання вiдрiзняються. Поточна ситуацiя в KpaiHi та ii подЕIльший розвиток можуть
мати негативний наслiдок на результати дiяльностi та фiнансове становище Товариства,
ефект такого впливу на сьогоднi визначити складно. Керiвництво вважае, що у Товариствi
прийнято Bci необхiднi заходи щодо забезпечення стабiльностi ведення його дiяльнОСтi,



Товариство дотримуваJIось Bcix нормативних rrоложень,
податки та вiдрахування були сплаченi або HapaxoBaHi.

i Bci передбаченi законодавством

Зобов'язання за вuплаmамu працiвнuкiв

Для забезпечення вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат у Товариствi
створюеться та вiдображаеться у фiнансовiй звiтностi забезпечення на виплату вiдпусток
працiвникам.

Р езерв cyMHiBHoI заборzованосmi
Товариство регулярно перевiряс стан дебiторськоi, кредиторськоi та iншоi

заборгованостi, передплат, здiйснених постачаJIьникам, та iнших сум до отримання на
предмет зменшення корисностi активiв.

Керiвництво Товариства використовуе свое компетентне судження для оцiнки суми
будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнае фiнансових
трулнощiв. Товариство здiйснюс оцiнку, виходячи з iсторичних даних та об'ективних ознак
зменшення корисностi.

З аб е з пе ч е ння з а су d о вuJчtu пр оце с afultt

В ходi звичайноi господарськоi дiяльностi Товариство виступае в якостi вiдповiдача за
окремими судовим позовами та претензiями. Керiвництво вважае, що максимальна
вiдповiда_тlьнiсть по зобов'язанням, у разi iх виникнення, внаслiдок таких позовiв або

претензiй, може мати вплив на фiнансовий стан або результати майбутнiх операuiй
Товариства.

Факmuчнi mа поmенцiйнi зобов'жання i операцiйнi рuзuкu

У Товариствi cTBopeHi TaKi забезпечення та резерви:
забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам;

резерв сумнiвних боргiв;

рез9рв знецiнювання фiнансових iнвестицiй;

резерв знецiнювання виробничих запасiв (по нелiквiдних запасах);
забезпечення пiд штрафнi санкцii.
,Щанi по забезпеченнях та резервах - додаток I таблиця 4.

10. Стандарти, що виданi, але не вступили в дiю

З 1 сiчня 2021 року набувають чинностi змiни до цiлоi низки стандартiв, пов'язанi з

IBOR - Interest Rate Benchmark Reform, тобто реформою етаJIона вiдсоткових ставок.
Змiняться МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти)), МСБО 39 кФiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка>, МСФЗ 7 кФiнансовi iнструмонти: розкриття iнформацii)), МСФЗ 4 KCTpaxoBi
контракти> та МСФЗ 16 <Оренда>.

OcHoBHi змiни до МСФЗ, якi ухва_пила Рада з МСБО.

1. .Щля фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, що облiковуються за ап,Iортизованою
собiвартiстю

Перегляд бази для розрахунку грошових потокiв за контрактом. Якщо перехiд вiд ставок
LIBOR, EURIBOR до нових безризикових ставок е наслiдком IВОR-реформи, то цi змiни не

розглядаються як модифiкацiя фiнансового активу або зобов'язання. У такому разi компанiя
застосовус спрощення, передбачене новим параграфом 5.4.7 МСФЗ 9, а саме переобраховуе
ефективну ставку на момент переходу, як це зtвначено в параграфi Б5.4.5 МСФЗ 9:



(Б5.4.5. У випадку фiнансових активiв з ппаваючою ставкою та фiнансових зобов'язань з

плаваючою ставкою перiодичне переоцiнювання грошових потокiв для вiдображення руху
ринкових ставок вiдсотка змiнюе ефективну ставку вiдсотка>.

Ана.погiчнi спрощення застосовуються для тих
за МСФЗ 9.

2. Щля спецiального облiку хеджування

страхових KoHTpaKTiB, якi компанiя облiковуе

Передбачено певнi тимчасовi ((полегшення)), зокрема:

якщо компонента процентного ризику, яка вiдноситься до базовоТ процентноi ставки,
визначаеться не договором, а методикою оцiнювання, то компанiя повинна
виконувати вимоги параграфiв 6.3.7 (а) та В6.3.8 МСФЗ 9 (про те, що ризиковий
компонент мае бути окремо iдентифiкованим) тiльки на дату початку хеджування;

у випадку хеджування грошових потокiв, якщо об'ектом хеджування е прогнозована
операцiя i при цьому компанiя використовуе у своiх методиках оцiнки базовi
процентнi ставки, застосовують таке спрощення: коли компанiя визначае, чи е

прогнозована операцiя високоймовiрною та чи е виникнення грошових потокiв
високоймовiрним, вона застосовуе припущення, що базова процентна ставка не

змiнюеться в результатi реформи, допоки не зникне невизначенiсть щодо cTpoKiB та
суми грошових потокiв, яка виникла внаслiдок реформи.

3. .Щля розкриття фiнансових iHcTpyMeHTiB у звiтностi

Компанii повиннi розкривати у примiтках до фiнансовоi звiтностi:

природу та розмiр ризикiв, що повОязанi з фiнансовими iнструментul]\{и, на якi впливае

реформа, та як компанiя управляе цими ризикаN,Iи;
стан переходу компанii на альтернативнi ставки та як само компанiя здiйснюе цей
перехiд.

Вiдповiднi вимоги мiстяться у двох нових параграфах МСФЗ 7 : 24I та 24J .

4, Щля договорiв оренди, за якими оренднi платежi прив'язанi до процеЕтних ставок

У разi змiни ставок внаслiдок реформи компанiя застосовуе спрощений пiдхiд: розглядае
такий перехiд як змiну оцiнки орендного зобов'язання, а не як модифiкацiю оренди. У
такому випадку орендар визначае HoBi оренднi платежi та дисконтуе iх на переглянуту ставку
вiдсотка, яка вiдображае змiну ставки. Ifi положення наведенi в нових параграфах 104-106
мсФз 16.

Товариство не застосовувало стандарти зi змiнами та тлумачення до початку iх
обов'язкового застосування.

1 1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.

дТ кЧЕРНIГIВоБЛЕНЕРГо) також складае консолiдовану фiнансову звiтнiсть за
2020 р., яка включае сукупнiсть показникiв АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО), дочiрнього
пiдприемства Фiрми кУнiверса_tlмаркет) (юридична адреса: 14000, м. Чернiгiв, вул. Пушкiна,
16) та ТОВ кЕНЕРА ЧЕРНIГIВ> (юридична адреса: 14013, м. Чернiгiв, проспект Перемоги,
буд. |26-6) (до продажу частки у статутному капiталi у червнi 2020 року) за вирахуванням
внутрiшньогрупового сальдо та внутрiшньогрупових операцiй.



.Що органiв державноi статистики АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО), Фiрма
кУнiверсалмаркет) та ТОВ кЕНЕРА ЧЕРНIГIВ), як oKpeMi юридичнi особи, подавали

фiнансову звiтнiсть окромо.

12. OcHoBHi засоби

Облiк основних засобiв проводиться вiдповiдно МСБО 16,

Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться централiзовано в

апаратi управлiння по кожному iHBeHTapHoMy об'екту в системi SAP ERP.
Придбанi ocHoBHi засоби зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю,

на пiдставi первинних документiв.
При безоплатному отриманнi необоротних активiв при зарахуваннi iх на баланс дохiд

не визнасться. Нарахування амортизацii на TaKi ocHoBHi засоби вiдображаеться збiльшенням
витрат звiтного перiоду та суми зносу. Одночасно у cyMi, пропорuiйнiй нарахованiй
амортизацii, визнаеться дохiд. ,Що складу осIIовних засобiв у 2020 роцi зараховано безоплатно
отриманi об'екти необоротних активiв насуму 1 265 тис. грн.

Критерiй icToTHocTi для визнання по основних засобах встановлено в cyMi 6000,00 грн.
i вище, з 01.06.2020 - в cyMi 20 000,00 i вище. При постановцi на баланс Bci повiтрянi та
кабельнi лiнiТ, трансформаторнi пiдстанцii, силовi трансформатори (в т.ч. у резерв)
облiковуються як ocHoBHi засоби.

Оцiнка основних засобiв пiсля визнання проводиться за моделлю собiвартостi.
Вибуття (виведення) з експлуатацii основних засобiв здiйснюеться на пiдставi

вiдповiдних документiв.
Витрати, понесенi Товариством на пiдтримання основних засобiв в робочому cTaHi та

одержання первiсно визначеноi суми майбутнiх економiчних вигод вiдноситься на витрати
перiоду, в якому вони були понесенi. Витрати на полiпшення основних засобiв, що
призводять до отримання майбутнiх економiчних вигод, збiльшують BapTicTb основних
засобiв.

Товариство вiдповiдно МСБО 2З капiталiзус витрати на позики, що мають
безпосереднс вiдношення до придбання, булiвництва або виробництва квалiфiкацiйних
активiв, як частину BapTocTi цього активу. Квалiфiкацiйний актив - актив, який обов'язкоВо
потребус суттевого перiоду часу для пiдготовки його до передбачуваного використання.
Активи, готовi до передбачуваi{ого використання, коли вони придбанi, не е квалiфiкацiйними
активами.

OcHoBHi засоби амортизуються прямолiнiйним методом.
Переоцiнка основних засобiв не проводилась.

До складу осЕовних засобiв включено залишки по незавершених капiтальних
iнвестицiях в ocHoBHi засоби, аванси по капiтальному булiвничтву та придбанню
необоротних активiв.

2,|).
Щанi про рух основних засобiв протягом 2020 року наведено у додатку 1 (таблицi 2 та

13. Нематерiальнi активи

Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс по первiснiй BapTocTi.

Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховуеться протягом визначеного строку

корисного використання rrрямолiнiйним методом.

Що складу нематерiаrrьних активiв включено зчцIишки по незавершених капiтальних
iнвестицiях в нематерiальнi активи.



,Щанi про рух нематерiальних активiв протягом 2020 року - додаток 1 (таблиця 1 та
1 .1).

L4. Фiнансовi iнвестицii

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii
Фiнансовi iнвестицii в дочiрне пiдприемство Фiрму кУнiверсалмаркет) на суму 50

тис. грн. вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю.
Станом на 01.01 .2020 фiнансовi iнвестицii в ТОВ кЕНЕРА ЧЕРНIГIВ> (частка У

статутному капiталi 100%) вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на суму l тис. грн. У червнi
2020 року всю частку у статутному капiталi ТОВ кЕНЕРА ЧЕРНIГIВ> було проДаНО.

IнвестицiТ в акцii ВАТ Банку кБIГ Енергiя> в розмiрi 3001 тис. грн., придбанi У 2002Р.,

класифiковано як Taki, що утримуються для продажу. За даними сайту www.bank.gov.ua
Нацiональним банком Украiни 02.04.2015 р. прийнято рiшення про затвердження

лiквiдацiйного балансу ВАТ Банк кБIГ Енергiя>. Непроданi активи на перелiк вимог
кредиторiв передано юридичнiй особi - ТОВ кБрокiнвестгруп). Резерв знецiнювання

фiнансових iнвестицiй 3001 тис. грн. (резерв створено на дату перехоДУ На МСФЗ -
01.01.2012 р.).

Поточнi фiнансовi iнвестицii
Протягом 2020 року проводились операцii з купiвлi-продажу цiнних паперiв, Якi

класифiковано як TaKio що утримуються для продажу. Оцiнка на момент визнання фiнансових
iнвестицiй lrроведена по справедливiй BapTocTi. У 2020 роцi придбано цiнних паперiв на суму
|27 |0|,6 тис. грн., продано _ 9з 525,| тис. грн. Станом на 31 .|2.2020 проведена переоцiнка
поточних фiнансових iнвестицiй - учiнка на суму 9 2I1,З тис. грн., дооцiнка на суму |4,4 тис.
грн. Справедлива BapTicTb поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31 .|2,2020 становить
151 884 тис. грн.

.Щанi про фiнансовi iнвестицiТ - додаток 1 таблиця 3.

15. Запаси

Облiк запасiв проводиться вiдповiдно МСБО 2.

Придбанi чи виготовленi запаси зараховуються на баланс по первiснiй BapTocTi.

в процесi використання запасiв використовуеться формула (перше надходження -
перший видаток)) (ФIФО).

У ТоваристВi створЮетьсЯ резерВ знецiнювання виробничих запасiв в cyMi

нелiквiдних запасiв. Станом на 3t.|2.2020 сума резерву становить 7 тис. грн. ,Що СКЛаДУ

cTaTTi кВиробничi запаси)) включенО зЕtлишки запасiв, малоцiнних швидкозношуваних
предметiв, малоцiнних необоротних матерiальних активах, не введених в експлуатацiю, та
ToBapiB за виключенням резерву знецiнювання виробничих запасiв - всього сТаНОМ На

Зl.|2.20|9 -З5 464 тис. грн., стаIIом наЗ1.t2,2020 - l5 З80 тис. грн.
У 2020 рочi оприбутковано запасiв (без е/е) на суму 97 |26,] тис. грн., в т.Ч.:

- вiд постачаJIьникiв - 86 525,3 тис. грн.;
- виготовлено - 4 797,6 тис. грн.;
- вiд домонтажу, технiчного обслуговування, техн. переоснащення, реМОНТlВ, 1Н. -

5 803,8 тис. грн.;
Протягом 2020 року вибуло запасiв (без е/е) на суму ||7 2l1 тис. грн., В Т.Ч.:

- списано на iнвестицiйну дiяльнiсть - 21 818,8 тис. грн.;
- реалiзовано - 5 7З4,2 тис. грн.;
- списано на операцiйну лiяльнiсть - 86 898 тис. грн.;
- списано навиготовлення готовоiпродукцii -2760 тис. грн.

BapTicTb електричноi енергii, купованоi у постачальникiв у 2020 роцi та вiднесеноТ до
матерiальних затрат, становить 388 589,1 тис. грн.

,Щанi по запасах - додаток 1 таблиця 5.



1б. Щебiторська заборгованiсть

.Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть за

розрахунками з бюджетомо iнша поточна дебiторська заборгованiсть враховуеться в балансi
по чистiй BapTocTi, визначеноi як сума дебiторськоi заборгованостi за винятком резерву
сумнiвних боргiв. ,Щля визначення величини резерву сумнiвних боргiв по такiй дебiторськiй
заборгованостi використовуеться метод застосування коефiцiента cyMHiBHocTi виходячи з

платоспроможностi окремих (конкретних) лебiторiв.
Загальна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1 125 формИ 1)

складае 103 507,9 тис. грн.

заборгованiсть
сума дебiторськоТ
заборгованостi сума резерву

сума у рядку
1125 форми 1

Заборгованiсть по
електроенергii всього 123 б10 007,07 218,19 458,54 101 730 548,53

в п,l,|t.акmuвна, реакmuвна, акmu
п opyu,leч ь, з а п ер евuLц ен н я.

d оz, в ел uчu l t (б ез п о бу mовuх
споэtсuвачiв)* 30 9l l l21 ,70 19 352 764,45 1 1 55в з57,25

Ауп 2182,54 2182,54

Бахмацький РЕМ 2,75l б18,69 1944 409,84 807 208,85

Корюкiвський РЕМ 355 402,1,| 2,7 з54,08 328 048.09

Нiжинський РЕМ 2 412,798,з,7 924112,22 1 488 086,15

ПРИЛУЦЬКИЙ РЕМ 2 з48 892,08 616194.5,7 | ,7з2 
69,7,51

Чернiгiвський РЕМ 1622з94,24 бзб 060,91 986 ззз,зз

Чернiгiвськi МЕМ 214l,| 833,61 15 204 0з2,8з 6 2lз 800,78

6111.,1.рlозпОdiЛ* 90 бб1 367,16 625 122,18 90 036 244,98

Ауп ,79,748 4"l8"79 l24 |95,,7l 79 624 283,08

Бахмацький РЕМ 206 989,5,7 206 989,57

Корюкiвський РЕМ 514 l56,91 481,38 51з 675,5з

Нiжинський РЕМ 996,746,94 996,746,94

Прилуцький РЕМ l621з94"84 1 62l з94,84

Чернiгiвський РЕМ 2 614 0|5.28 16з 24з,08 2 4501,72,20

Чернiгiвськi МЕМ 4 959 584,83 зз,7 202,0l 4 622з82,82
в tп. ч. з абореов а tt iсlпь по бу mовuх
cпoctcl.tBartiB по е/е* 2 037 5I8,21 ] 901 571 ,91 135 946,30

Бахмацький РЕМ 22 7з7,04 21з40,24 1 396.80

Корюкiвський РЕМ l з 649,88 l2 405,82 \ 244.06

Нiжинський РЕМ з55 62|.5,7 з38 115,62 17 505,95

ПРИЛУЦЬКИЙ РЕМ 548 589,29 49з 680"93 54 908,зб

Чернiгiвський РЕМ 425 21з,зб 402 0l9;75 2з 25з,61

Чернiгiвськi МЕМ 6,7l64,1,0,7 бз4 009,55 з,7 бз7,52

Iнша заборгованiсть** 1 789 бб0,92 12 338,70 | 777 322,22

Всього l25399 66,7,99 21 891 ,797,24 103 507 870,75



Кiлькiсть днiв
прострочки

0_90 91-180 l8l -270 21l-з60 36 1 -540 54 l -1 080 >1080

Побутовий
споживач

t*
('
iI
,в
Фо

0 25% з5% 50% 75% 90% l00%

Юридичний
споживач

0 l5% 25% з5% 50% 75% l00%

Коментар Щоз
Mic.

З-6 Mic. 6-9 Mic. 9-12 Mic. l2-18 Mic. l8-Зб Mic. Бiльше
36 Mic.

+-розрахунок проведено у SAP IS-U iз застосуванням коефiцiснта cyMHiBHocTi виходячи з
платоспроможностi окремих (конкретних) лебiторiв

**- iнша дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

.Щебiторська заборгованiсть по електроенергii станом на 01.01 .2020 становить З8 17З
тис. грн., станом наЗ1,.t2.2020 - l23 6|0 тис. грн.

Сума резерву сум}Iiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи,
послуги станом на 01.01.2020 становить 15 302,8 тис. грн., станом на 31J2.2020 - 21 891,8
тис. грн. За piK нарахована сума резерву 8 190,8 тис. грн., вiдкориговано - 1 553,3 тис. грн., за

рахунок резерву списано 48,5 тис. грн.

17. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 форми 1)

Сума резерву сумнiвних боргiв по iншiй дебiторськiй заборгованостi станом на
01.01.2020становить |4,2тис.грн.,станомна31'.|2.2020_ 2521,9 тис.грн.Зарiкнарахована
сума резерву 2 52|,З тис. грн., за рахунок резерву списано 13,6 тис. грн.

вiд l року до 3

Ф
о.
Фф
Фо
d

о

фа
Ф
Фо
Ф

ьо

Е!!:ФФо
!?l+T

Ё* о

ФФо
!zi+E:ч>
Ё* а

l 2338,70

тис. грн.
Заборгованiсть Сума Резерв Сума у формi 1

станом на
з|.|2.2020

Розрахунки за нарахованими доходами б0,1 60,1

Розрахунки
державного соц

,з загальнообов'язкового
ального страхування

20,5 20,5

витрати майбутнiх перiодiв 646,4 646,4
Розрахунки з продажу цiнних паперiв 72 |96,7

,72 |96,7
Розрахунки по наданiй фiнансовiй допомозi 5 000,0 2 500,0 2 500,0
Розрахунки з державними цiльовими
фондами

1 238,5 | 2з8,5

розрахчнки з iншими дебiторами \,9 1,4 0,5

рАзом 79164,| 2 521,9 76 642,2
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18. Грошовi кошти та ik еквiваленти

Рядок 1165 форми 1 кГрошовi кошти та ix еквiвалонти в нацiональнiй ва.шютi> у cyMi
28'7'73 тис. грн. становить суму зttлишкiв на банкiвських рахунках.

19. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботио послуги (рядок 1615 форми 1)

Заборгованiсть Сума станом на
31.12,2020. тис. грн.

За покупну електроеноргiю 4 218,5

Постачальники ТМЩ 658,9
За виконанi роботи, послуги 1 1 186,1

По капiтальному будiвництву з5з,6
рАзом lб 4l7,|

20. Iншi поточнi зобов'язання

Загальна сума iншоi кредиторськоi заборгованостi (рядок 1690 форми 1) на З|.|2.2020
складае 45 407 тис. грн.

заборгованiсть CvMa. тис. грн.
Розрахунки з пiдзвiтним особами 15,3

Податковий кредит з ПЩВ 4 7]4,|
Податковi зобов'язання з П,ЩВ 20 459,8

Розрахунки по виконавчих листах 474,9
Розрахунки по отриманiй фiнансовiй
допомозi

15 000,0

Iншi поточнi зобов'язання 5 282,]
рАзом 45 40б"8

21,. Власний капiтал

Стаryтний капiтал Товариства становить 29 829 506 грн. i подiлений на 119 318 024
простих iменних акцiй номiна;lьною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiта.п не iндексувався,
вiдображений у фiнансовiй звiтностi за вартiстю 1995 року.

Резервний капiтал складаеться з BHecKiB, якi утримуються Товариством з чистого
прибутку. Резервний фонд створюеться дпя покриття неочiкуваних втрат вiдповiдно до
положень дiючого законодавства Украiни та статутних документiв.

Капiтал у дооцiнках складасться з обов'язкових дооцiнок, пров9д9них у вiдшовiдностi
до вимог законодавства до 2000 року. Суми дооцiнки вiдносяться до складу нерозподiленого
прибутку щомiсяця tIротягом 2020 року у cyMi, пропорчiйнiй cyMi HapaxoBaнoi аrrлортизацii

дооцiнених основних засобiв.
Додатковий капiтал складасться iз залишковоi BapTocTi основних засобiв, отриманих

вiд територiа_пьноi громади м. Чернiгова на правi господарського вiдання, та безоплатно
отриманих необоротних активiв.

Показник 2020 piK
Прибуток, грн. |з,7 9,142з8,98
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу 1 19 318 024
Прибуток у розрахунку на 1 акцiю, грн. 1.15б36

l1

22.Прибуток (збиток) на акцiю



На дату звiту рiшення про нарахування дивiдендiв за результатами фiнансово-
господарськоi дiяльностi за 20t4-2020 р. не прийнято.

23. Податок на прибуток

Тимчасовi рiзницi по податку на прибуток вiдображаються тiльки в рiчнiй фiнансовiй
звiтностi. Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових
зобов'язань робиться за кожним видом окремо.

За 2020 piK вiдстроченi податковi активи зменшилися на 540,6 тис. грн., вiдстроченi
податковi зобов'язання зменшилися на 13,2 тис. грн.

Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2020

Вiдстроченi податковi зобов' язання станом на 3|.|2.2020

У формi 1 вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання
вiдображено в рядку 1045 в cyMi б |92тис. грн. в згорнутому виглядi.

,Щанi з податку на прибуток - додаток 1 таблиця 6.

24. Щохiл

Доходи визнаються за HaJIBHocTi вiрогiдностi отримання Товариством вiдповiдних
економiчних вигод вiд операцii i можливостi достовiрноi оцiнки суми доходу. .Щоходи
визнаються, коли значна частина ризикiв i вигод, пов'язаних з власнiстю на тОваРИ,
переходить покупцевi, i суму доходу можна достовiрно оцiнити. Щохiл вiд надання послуг
визнаеться в момент, коли послуги надано. .Щохiд вiд продажу ToBapiB (робiт, послУг)
визначаеться за вирахуваЕням ПДВ.

За 2020 piK структура доходiв (чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацii продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг)) по АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО>:

.Щоходи тис, грн.

,Щоходи по розподiлу електроенергii 1 448 804.8

Доходи по продажу е/е для врегулювання небалансiв 12 026.2

Доходи вiд виконаних робiт (послуг), пов'язаних з лiц.дiяльнiстю 32 827,8

,Щоходи по наданню послуг з присднанЕя
,lI682,9

Дохiд вiд реактивноi електроенергiТ зб 72з,7

Загальна сyма доходiв (рядок 2000 форми 2) | 602 0б5,4

Ns п/п Найменування тимчасовоi рiзницi Сума, тис. грн.

1 Резерв знецiнювання виробничих запасiв 1,2

2 По основних виробничих фондах 1 76з,8
з Забезпечення пiд штрафнi санкцii -1,7 )

4 По нарахуванню резерва сумнiвних боргiв 4 з95,|
рАзом 6 237,3

J\b п/п Найменування тимчасовоi рiзницi Сума, тис. грн.
1 По модернiзацii, реконструкцii основних виробничих

фондiв, не введених в експлуатацiю
44,з

2 по нематерiальних активах 1,5

рАзом 45,8

12



Витрати тис. грн.

Соб BapTicTb розподiлу електроенергii 1 319 451,0
Соб BapTicTb реалiзованих робiт i поспуг, пов'язаних з лiц. дiяльнiстю 1з 857,0
Соб вартlсть по послугах присднання 4 49]',9

Загальна собiвартiсть (рядок 2050 форми 2) 1 зз7 799,9

25. Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

26. Iншi операцiйнi доходи

Що рядка 2120 форми 2 - кIншi операцiйнi доходи> включаються:

Доходи тис. грн.

Дохiд вiд реалiзацii iнших оборотних активiв 6 368,8

Дохiд вiд операцiйноТ оренди активiв 6284,6
одержанi штрафи" пенi. неустойки l Iз7,4
Вiдшкодування ранiше списаних активiв з,72,0

Оприбуткування ТМЦ вiд техн.обслуг. 2 |58,7

Дохiд по нарахуванню вiдсоткiв (по депозитному договору та
залишках на рахунках)

I з62,8

Дохiд по актам порушень 4 845,2

Дохiд вiд виконаних робiт (послуг), не пов'язаних з лiц.дЦцццlgтцq 2 462,6

Дохiд вiд списання кредиторськоi заборгованостi 2 5,75.5

Дохiд вiд перерахунку резерву сумнiвного боргу 1 553.3

Iншi доходи вiд операцiйноi дiяльностi 2764.0
рАзом 31 884.9

,Щоходи по штрафах, пенях нараховуються на дату отримання грошових коштiв,
оскiльки на момент складання акту Товариство не може достовiрно оцiнити вiрогiднiсть
отримання майбутнiх економiчних вигод вiд нарахування таких доходiв.

27. Iншi операцiйнi витрати

.Що рядку 2180 форми 2 кIншi операцiйнi витрати> включаються:

28. Iншi доходи

lз

Витрати тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 5 601.0
CyMHiBHi та безнадiйнi борги |01з2.5
визнанi штрафи. пенi, неустойки 2 з40,2
Собiвартiсть реалiз. робiт i послуг, не пов'язаних з лiц. дiяльнiстю | 787,7
Iншi витрати операцiйноi дiяльностi 9 7з|.6
рАзом 30 193"0

Що 2240 <Iншi доходи> 2 включаються:

Щоходи тис. грн.

Дохiд вiд безоплатЕо одержаних необоротних активiв 41,8

Дохiд в розмiрi амортизацii основних засобiв, що отриманi на правi
господарського вiдання

685,б

.Щохiд вiд реалiзацii фiнансових iнвестицtи 93 930,0

Дохiд вiд змiни BapTocTi фiнансових iнвестицiй |4,4
Iншi доходи 2 з87,4
рАзом 97 059,2



29.Iншi витрати

,Що складу iнших витрат (рядок 2270 форми 2) включено:

Витрати тис. грн.
Списання необоротних активiв | 1,6з,7

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 9з 5з9,1

витрати вiд змiни BapTocTi фiнансових iнвестицiй 9 2||,з
рАзом 103 914,1

30. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт про рух грошових коштiв вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 7 кЗвiти про рух грошових коштiв> складено прямим методом.

Отримання вiдсоткiв по залишках на рахунках у банках та поточному депозиту
вiднесено до операцiйноi дiяльностi Товариства та вiдображено у рядку 3025 форми 3

<Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках).
У 2020 роцi укпадено Генеральний кредитний договiр та вiдкрито не вiдновлювану та

вiдновлювану кредитнi лiнii. Надання коштiв по даних кредитних пiнiях у звiтi вiдображено

у складi фiнансовоi дiяльностi.
У 2020 роцi дiяв договiр про надання овердрафтового кредиту. Надання та погашення

коштiв по овердрафту у звiтi не вiдображено. Сплата вiдсоткiв по овердрафту вiднесена до

фiнансовоi дiяпьностi Товариства.
ОперацiТ з надання (з поверненням) та отримання (з поверненням) поворотноi

фiнансовоi допомоги вiднесенi до операцiйноТ дiяльностi Товариства.
Купiвля та продаж iнвестицiйних сертифiкатiв iменних вiднесена до iнвестицiйноi

дiяльностi Товариства.

31. Iнформацiя за сегментами

Звiтним операцiйним сегментом визнано сегмент крозподiлення електроенергii> (вид

дiяльностi за КВЕ.Щ 35.13). Iншi види дiяльностi не можуть бути визначенi звiтними
сегмеIIтами через невiдповiднiсть бiльшостi критерiiв визнання сегментiв.

Iнформацiя за сегментами - додаток 2.

32. Подii пiсля балансовоi дати

У Товариства не виникzшо подiй, якi могли б мати суттсвий вплив на подii пiсля дати
балансу,

33. Звiт про управлiння

,Що фiнансовоТ звiтностi додаеться Звiт
мiстить фiнансову та нефiнансову iнформацiю,
Товариства та розкривае ocHoBHi ризики i

про управлiння за 2020 piK - документ, що
яка характеризуе стан i перспективи розвитку

ocTl иого дlяльностr.
н tJD

Голова Правлiння

Головний бухгалтер
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Додаток 2 до примiток до фiнансовоi звiтностi за 2020 piK

Iнформацiя за сегментами

[Iаймеttувапtlя поl(азlIика
код

рядка

Наl"lмепуванttя звiтttих сегментiв

Нерозполiленi стяпi Усього
розподlлен}lя елсктроенергll

Звiтпrrй piK МннулпГл piK l}вiтний piK Мrlrlулшii piK Звiтниil piK lVlиrtулtrii piK

1. Дохолп звiтtttrх ссгпtеltтiв;

.Щохоли вiл операцiйноi дiяльностi
звiтllих сегмеttтiв

0I0 1 468 052 1 l45 620 l65 89i l 09 363 l 633 95( l 254 98]

з них:

доходи вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB,

робiт, послуг)
011 l 460 8з1 I l42 007 14]t 2з4 83 l85 l 602 065 1 225 192

lt|шl операцlиtll лохо]lи 0lз 7 221 _, olJ 24 664 26 |,1Е зl 885 29,79]l

Irtшi доходи 030 97 05, 6 00( 97 059 6 00f

усього доходiв звiтних сегментiв 040 l 468 052 1 l45 62с 262 95 l 15 36! l 1з| 009 1 260 989

2. I}trграr,и зtlit,ltлtх сегмеttr-iв:
Витра,ги операчiйноi дiяльностi

080 131945l l 060 285 l8 349 7 855 l 337 800 l 068 l4c

з l]их:

собiвартiсть рсалiзованоi пролукrtii
(TrrBaDiB. робiт, послуг)

08l 1з19451 I 060 28J 18 349 7 855 l зз7 80с l 068 14(

Ддмi l riс,граr,ивнi витрати 090 85 988 75 50j 85 988 75 50

Iншi операцiйнi витрати ll0 8 l0l lз 4l 22 092 1 1з 6,79 30 l93 12,7 091

QliHatlooBi витрати lzz l 471 28l | 47i 28l

lltшi виr,ра,ги l30 l03 9]4 5 l18 l0з 914 5 l|8

усього витltат звiтних сегментiв l40 l 415 01 l l49 20t l 44 355 |26 9зз 1 559 з72 1 216 l4]'

неоозполiленi витDа,ги l50 х зз 66з 2 835 зз 66з 2 8з5

з них

податок на прибуток l54 х 33 663 2 8з5 зз 66з _2 835

Усього витDат пiдпDисмства l70
,l 4l5 0l l 149 208 178 0l t 124 098 l 593 0з 1 27з з06

3. Фirtапсовпt"t результат дiяльпtlсr,i
сегN|ента
(р. 040 - р. l40)

l80 53 03 3 588 ll8602 ll 564 171 oJ/ 15 152

1. Фi HaHcoBtrl-t ре:lультат лi;lльttос,гi
пiдп plrcMcTBa
(р, 040 - р. l70)

|90 53 0з5 з 588 84 939 -8 72с, |37 974 12 31

Акгиви звiтних сегментiв 200 l 0l5 374 838 27с l 39 470 85 19i 1 l54 844 92з 468

з них:

эсtlовl;i засоби 20l 88l 750 764 714 66l 52з 882 41 l 165 2з

Неплатерiальнi активи 20z 9 855 12 02$ 9 855 12 028

3апаси 20з |5 з7з з5 429 l5 373 з5 429

Поr,очна Дт забоDговаrtiс,гь 204 l 08 39( 26 l05 81 298 26 964 l 89 694 53 069

Iншti tlбoDorlli аt<l,иви 205 57 5ll 57 
,705 57 5ll 57 705

НеDозподiленi активи 220 l58 l2( |34 275 158 12( 1з4 215

з Ilих:

Вiлстрtl,tенi llола,гк ак],llRи 22| х 6 l9,. 67| 6 192 6 719

довгостtlоковi dlirtartc,ittBecTиttii 222 х 5с 5l 50 5l

Поточнi (liнаrrс,irtвсстицii 22з х l5l 884 l27 505 l51 884 l27 505

Усього акrивiв пiдпDиемства zз0 10,15 374 8з8276 297 59( 2|9 461 l з12 970 | 05,1 74з

б. Зобов'язання звiтних сегментiв 240 202z90 1 l8 04з l64 531 1з2 062 366 82 1 250 10J

з I{их:

KoDoTl<ocTDot<oBi кDедити баtIкiв 242 79 857 79 85,1

Поточна Кт заборгованiсть |zz 094 ll804з 89 282 86 712 2l l J /о z04 75:

Iншti поточrri зобов'язання 244 339 75 249 45 з50 75 588 45 35(

Усього зобов'язань пiдприемства 270 202 29( 11804: 164 53l lз2 062 366 82 l 250 l0

Керiвник

Головний бухгалтер

Iльницький Михайло Васильович

KyueHKo BiKTop Володимирович


