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,Щана консолiдовапа фiпансова звiтнiсть дт кЧЕРНIГIвоБлЕнЕРГоD (далi

Touup".ruo) за 2020 piK вважаеться такою, що повнiстю складена за МСФЗ,

1. OcHoBHi BЦoMocTi про Товариство

повна назва: дкцIонЕрнЕ товдриство кчЕрнIгIвоБлЕнЕрго)
Скорочена назва: АТ кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО)
Код еДРПОУ:228|53ЗЗ
Юридична адреса: вул. Гонча, 40, м, Чернiгiв, УкраiЪа,.14000,

Фактична адреса: 
"yn. 

Го""u, 40, м, Чернiгiв, YKpaiHa, 14000,

Офiцiйна cTopiHKb в IHTepHeT, Й якiй досrупrru iнформаuiя r'ро пiдприемство:

chernihivoblener go. соm. uа.

Адреса електронноi пошти: kanc@energy,cn,ua

Товариство с правонаступником .Щержавного еIIергетичного пiдприемства та

,щержавноi акцiонерноi енергопостачilIьноi компанii <чернiгiвобленерго>, яка була заснована

вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa енергетики та.п.*rр"6iкацii Украiни вiд 31 липня 1995 р,

J\lbl3б шляхом перетворення ,Щержавного енергопостач€JIьного пiдприемства

кЧернiгiвОбленерго> у акцiонеРrrу *о*Йiю вiдповiдrо дО УказУ Президента Украiни вiд 4

квiтнЯ 1995 р. Ns282/95 <ПрО 
"rpyn 

ypry перебулову в електроенергетичному комплексi

Украiни>.

Загшlьними зборами акцiонерiв вiд 16 квiтня 2019 року (протокол ]\ьlз) затверджено

Статут дкцIонЕрноiо товдрисТВд кЧЕрнIгIвоБлЕнЕрго,

2. опис економiчного середовища, в якому функчiонуе Товариство

основним видом дiяльностi дт кчЕрнIгIвоБлЕнЕрго), як оператора системи

розшодiлу, . ,rроu.Йня на пiд"rаui orp"*u"oT лiцензii гос,,одарськоi дiяльностi з розподiлу

електричНоi енергiТ у межах мiсць проваджоння господарськоi дiяльностi, а саме на територii

чфri.iu"uкоi оьласri та м. Славуiич Киiвськот областi в межах розташування системи

розподiлУ електричноi енергiТ, що перебувае у власностi дТ кЧЕРНIгIвоБлЕНЕРГо> та

електричних мереж iнших власникiв, 
"oi,rр"aд"анi 

до мереж лiцензiата,

Площа лiцензiйноi дiяльностi становить близько 31,9 тис,кв,км,

.ЩлятранспорТУВанняелекТричноiенергiiАТ(ЧЕРНIГIВоБЛЕНЕРГо)оксПЛУаТУе
з4 462,0|4 км повiтряних та | 67Ь34,| *, пъб.п"них лiнiй електропередач рiзних класiв

напруги' 
,'Г^_,ятlатDа DY^пq.* пiпокпем'енi cr '-rи (не е юридичними

ЩосклаДУТоваристваВхоДяТЬвiдокремленiстрУктУрнiпtдроздtl
особами), якi розтаШованi на територii Чернiгiвськоi областi та в MicTi Чернiгiв,

3. OcHoBHi види дiяльностi

ocHoBHi види дiяльностi вiдповiдно даних головного управлiння статистики у

Чернiгiвськiй областi за КВЕ,Щ-201 0:

35.t 3 Розподiлення електроенергii (основний);

4|.20Булiвниuтво житлових i нежитлових булiвель;

42.22Булiвништво споруд електропостачанЕя та телекомунlкацlи;

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;

61. 1 0 .Щiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку;

71.1 1 ,Щiяльнiсть у сферi архiтектури;
74.g1irn-u професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в, i, у,;

8 5 .32 Професiйно-технiчна ocBiTa,



4. OcHoBHi лiцензii

Згiдно з рiшенням засiдаЕня НКРЕКП вiд 13 листопада 2018 року Товариство

отримаJIО лiцензiю Еа право провадження господарськоi дiяльностi з розподiлу електричноi

енергiI у межах мiсць провадження господарськоi дiяльностi, а саме на територii

черъiгiвс"коi областi та *. Слаuуrич Киiвськоi областi в межах розташування системи

розподiлУ електричноi енергii, що перебУвае У власностi дТ кЧЕРНIгIвоБлЕНЕРГо> та

9лектричНих мереЖ iнших-вла."rпiu,ЪПi'приеднаНi до мереж лiцензiата (з якими укладенi

вiдповiднi договори згiдно iз законодu""r"ой;. Постанова 
"Ьбулu 

чинностi 01,01,2019 i дiе по

теперiшнiй час.

5. Валюта звiтностi

Консолiдована фiнансова звiтнiсть АТ кЧЕРНIГIвоБлЕнЕРГо) за2020 piK складена

в нацiональнiй валютi Украiни - гривнi,

б. Облiкова полiтика АТ (ЧЕРнIгIвоБлЕнЕрго>

Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться згiдно з наказом м181/01-02 вiд

з0.10.2019 <Про органiзачiю бухга-tlт"рЪuпо.о облiку та облiковi полiтики> (зi змiнами),

облiкова пълiтика Товариства визначас сукупнlсть принципiв, методiв i процедур, що

використовуються для вiдобрu*.*rr" в бухгалтерському облiку господарських операцiй та

"опuдurrr" 
фiнансовоi звiтностi за 2020 piK,

В Товариствi в 2020 рочi використовусться план paxyHKiB бухгалтерського облiку,

затверджений НакаЗом МiнфiНу УкршЪИ вiд З0 листопада 1999 року м291, Для ведення

бухгалтерського та податковЬго- облiку застосовуеться система Sдр ERP,

Бухгалтерський та податковиъ обпiк ведеться у вiдокремлених пiдроздiлах та в

апаратi управпiння. Консолiдацiя iнформачii здiйснюеться в апаратi управлiння,

При веденнi бухгалтерського облiку в2O2О рочi Товариство застосУвало TaKi ocHoBHi

пр""ц"rr" бухгалтер.iпо.о облiку та фiнансовоi звiтностi :

- aBToHoMHicTb;
- обачнiсть(обережнiсть);
- повневисвiтлення(вiдображення);
- послiдовнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахуваннятавiдповiднiсть доходiв тавитрат;

- превшIювання (перевага) cyTHocTi над формою;
- iсторична(фактична) собiвартiсть;
- едuниiтгрошовийвимiрник;
- перiоличнiсть.

7, основа подачi iнформачii та принцип безперервного функцiонування

Фiнансова звiтнiсть, що додаеться, складена на пiдставi облiкових даних,

пiдготовлених у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та

фiнансовоi звiтностi (IFRS), (IAS),
ФiHaHcoBa.uirri.T" Оула пiдготовлена на ocHoBi методу первiсноi BapTocTi,

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена по принципу безперервного

функцiонування.
Фiнансова звiтнiсть с фiнансовою звiтнiстю загального призначення,



8. Проведення iнвентаризаuii

товариством IIеред складанням Фiнансовоi звiтностi за 2020 pik було проведено

iнвентаризацiю:
о основних засобiв, нематорiальних активiв, незавершеного булiвництва та lнвестицlи

станом на 31.10.2020, накази Ns 344i01_03 вiд 29.|0.2020;

. виробничих запасiв, ма;rоцiнних необоротних матерiальних активiв, ToBapiB станом на

01.10.2020, наказ J\b з05/01-03 вiд 24,09,2020

о дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi, витрат *ggцчi* перiолiв, Iцоч9uчх
коштiв, фiнансови* irr""."rцiй та зобЪв,язань ."u"oon ,u з|.|2.2020, наказ Jr1i 410/01_0з вiд

29.|2.2020.

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

Суднсення
У проuесi застосування облiковоi полiтики керiвництвом Товариства, KpiM облiкових

оцiнок, були зробленi певнi судження, якi MaroTb суттсвий вплив на суми, вiдображенi у

фiнансовй звiiностi. Taki сулження зокрема включають пpaBoMipHicTb припущення щодо

безперервностi дiяльностi Товариства,

Невизначенiсть оцiнок

Нижче представленi ocHoBHi припущенн_я, що стосуються майбутнього та iнших

основних джерел невизначеностi оцiнок на Дату балансу, якi несуть у собi ризик виникЕення

необхiдностi внесення коригувань до ба;lансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань протягом

наступного фiнансового року.

Панdемiя COT/ID-19
Спалах у 2020 роui KopoHaBipycHoi iнфекчii COVID-19 та cyBopi обмеження,

с1rрямованi на стриму"u""" Ti пЬширення, суттево вппинули i продовжують впливати на

eKoHoMiKY в усьомУ cBiTi, u 
""u".rbeHicTb 

щодо сценарiю розгортання подiй i cTpoKiB

подолання пандемii надзвичайно ускладЕюс прогнозування майбутнього, Цi подii створили

безпрецедентний для багатьох компанiй piBeHb невизначеностi та ризику,

ПоширенНя KopoHaBipycy в YKpaiHi завдало сильного удару як по державному сектору

економiки (особпиво транспорту), так i по ма.пому та середньому бiзнесу (туризм, торгiвля,

готельний бiзнес тощо). Парламент ухвалив Эuпо" Украiни <про внесення змiн до

податкового кодЬкф укратниЪа iнших законiв украiни щодо пiдтримки платникiв податкiв

на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на _запобiгання 
виникненню i поширенню

KopoHaBipycHoi хвороби (C6VID_19)> вiл |7,0з.2020 р. Nч 5зз_Iх (до_якого згодом внесено

змiни). Дле цi змiни не забезпе.rу.ru необхiднот пiйимки бiзнесу. У зв'язку з цим важкi

питання постаJIи перед пiдприемствами Bcix форм власностi,

В умовах пандемii ёочID-tq Товариство продовжуе надавати послуги з розподlлу

електричноi енергii, вiдповiдае .u б..rr.r"у, надiйну ',u .ф.*""вну експлуатацiю, технiчне

обслуговУваннЯ та розвитОк електроМереж на територii Чернiгiвськоi областi, вплив пандемii

на Товариство IIаразi оцiнити не можна,

Рuзuкu, пов'язанi з поdаmковuJи, mа iHu,ttиrt законоdавсmвом

полiтична та економiчна ситуачiя в ykpaiHi протягом останнього ]u"y
характеризуеться нестабiльнiстю. Законодавчi та нормативIIi акти не завжди чlтко

сформульованi, а iх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центраJIьних

органiв державноi влад;,u ir,-r* доржавних органiв. Ёерiдко точки зору рiзних органiв на

певне питання вiдрiзняються. Поточ"ч .r"уuчiя в краiнi та ii подальший розвиток можуть

мати негативний наслiдок на резульrur" дi"п"ностi та фiнансове становище Товариства,

ефекТ такогО вппивУ на сьогодНi визначиТи складнО. КерЬництво вважае, Що у Товариствi

прийнято Bci необхiднi заходи щодо забезпечен*" 
""uбiп"ностi 

ведення його дiяльttостi,
4



Товариство дотримУвалосЬ Bcix нормативних положонь, i Bci передбаченi законодавством

подаiки та вiдрахування були сплаченi або Hapaxoвaнi,

Зобов' жання за вuплаmамu працiвнuкiв

Для забезпечення вiдшкодування наступних

створюеться та вiдображаеться у фiнансовiй звiтностi

працiвникам.

(майбутнiх) витрат у Товариствi
забезпечення на виплату вiдпусток

Р езерв сулtнiвноi заборzованосmi
товариство регулярно n.p.uip". стан дебiторськот, кредиторськоi та iншоi

заборгованостi, передппчr, здiйснених постачilIьник€lп{, та iнших сум до отримання на

предмет змеЕшення корисностr активlв
керiвничтво Товариства використовуе свое компотентне судження для оцlнки суми

буль-якиХ збиткiВ вiд зменшa"п" nop"""oaii у випадках, копи контрагент зазнае фiнансових

труднощiв. To"up""rBo здiйснюu оцi"*у, виходячи з iсторичних даних та об'ективних ознак

зменшення корисностi.

З аб е зпечення з а суd о вu]йu пр оце с alytu

В ходi звичайноi господарсu*оi дi"п"rостi Товариство виступас в якостi вiдповiдача за

окремими судовим позовами та претензiями. Керiвництво вважае, що максимальна

вiдповiдальнiсть по зобов'язанням, у p*i ix виникнення, внаслiдок таких позовiв або

претензiй, може мати вплив на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй

Товариства.

Факmuчнi mа поmенцiйнi зобов'язання i операцiйнi рuзuкu

У Товариствi cTBopeHi TaKi забезпечення та резерви:

- забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам;

- резерВ сумнiвниХ боргiВ (по дебiторськiй заборгованостi на ocHoBi класифiкацii по

групах споживачiв та TepMiHax ii виникнення);

- рsзерв знецiнювання фiнансових iнвестицiй;
- резерв знецiнювання виробничих запасiв (по нелiквiдних запасах);

- забезпечення пiд штрафнi санкцii,

,Щанi по забезпеченняхтарезервах-додаток 1 таблиця 4,

1,0. Стандарти, що виданi, але не всryпили в дiю

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

IBOR - Interest Rate Въпсhmаrk Reform, тобто реформою етаJIона вiдсоткових ставок,

змiняться мсФз 9 <Фiнансовi iнструменти)), мсБо 39 кФiнансовi iнструменти: визнання та

оцiнка>о мсФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформаuiТ), МСФЗ 4 KCTpaxoBi

контракти> та МСФЗ 16 кОренда>,

OcHoBHi змiни до МСФЗ, якi ухвалила Рада з МСБо,

1. .щля фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, що облiковуються за амортизованою

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

застосовуе спрощення, передбачене новим параграфом 5.4.7 мсФЗ 9, а саме переобраховуе

ефективну ставку на момент переходу, як це зазначено в параграфi Б5,4,5 МСФЗ 9:



(Б5.4.5. У випадкУ фiнансових активiв з плаваючою ставкою та фiнансових зобов'язань з

плаваючою .ruu*оо-rrерiодичне переоцiнювання грошових потокiв для вiдображення руху

ринкових ставок вiдсотка змiнюе ефективну ставку вiдсоткa).

дналогiчнi спрощення застосовуються для тих страхових KoHTpaKTiB, якi компанiя облiковуе

за МСФЗ 9.

2. Щля спецiального облiку хеджування

Передбачено певнi тимчасовi (поп9гшенняD, зокрема:

о ЯКЩо компонента процеЕтного ризикУ, яка вiдноситься до базовоi процентноi ставки,

визначаеться не договором, а методикою ощiнювання, то компанiя повинна

виконуваТи вимогИ ,uрu.рuфiu 6.З.7 (а) та В6.3.8 мсФЗ 9 (про те, що ризиковий

компонент мае бути onpero iдентифiкоу"*) тiльки на дату початку хеджування;

о } Вип&дку хеджування грошових потокiв, якщо об'ектом хеджування е прогнозована

операцiя i при цьому компанiя використову€ У cBoix методиках оцiнки базовi

,rрЙентнi ставки, застосовують таке спрощення: коли компанiя визначае, ]1 ,:
прогнозована операцiя високоймовiрною та чи е виникнення грошових потокlв

високоймовiрним, вона застосовуе припущення, що базова процентна :]i:ii:"
змiнюетьС" " 

p..ynuTaTi рефоРми, допо_11,1:-:-"rпr. невизначенiсть щодо строкlв та

суми грошових потокiв, яка виникла внаслiдок реформи,

3. ,Щля розкриття фiнансових iHcTpyMeHTiB у звiтностi

компанii повиннi розкривати у примiтках до фiнансовоi звiтностi:

о ПРИРОду та розмiр ризикiв, що пов'язанi з фiнансовими iHcTpyMeHTaIvIи, на якi впливае

реформа' та як комПанiя упраВляе цимИ РИЗИКаN,IИ;

. стаН переходУ компанii 
-ru 

*"raРнативнi ставки та як саме компанiя здiйснюе цей

перехiд.

Вiдповiднi вимоги мiстяться У двох нових параграфах МСФз '7: 24I Ta24J,

4. Щлядоговорiв оренди, за якими оренднi платежi прив'язанi до процентних ставок

у разi змiни ставок внаслiдок реформи компанiя застосовуе спрощений пiдхiд: розглядае

такиЙ перехiД як змiнУ оцiнкИ ор."дrо.О зобов'язання) а не як модифiкацiю оренди, У

такому випадку орендар визначас HoBi оренднi платежi та дисконтуе ix на переглянуту ставку

вiдсотка, яка вiдображас змiнУ ставки. 
-IДi 

,rопо*.ння flаведенi в нових параграфах 104-106

мсФз 16.

ТоваристВо не засТосовувалО стандартИ зi змiнами та тлумачоння до початку iх

обов'язкового застосування.

1 1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть,

ТоваристВо володiе t00 % статутногО капiталУ .Щочiрнього пiдприемства Фiрми

<УнiверсалмаркеD) (код еДРПоу 30449718, юрилична адреса: 14000, м, Чернiгiв, вул,

Пушкiна, 16). ТовариствО повнiстЮ контролюе дочiрне пiдприемство Фiрму

кунiверсалмаркет) - е материнським пiдприемством,

у 20|7 роцi було створено (засно"ано) тов (ЕНЕРд чЕрнIгIв> (код едрпоу
4|82з846,юридична адреса: 1401з, Й. Чернiгiв, проспект Перемоги, буд, 126-6), статутний

капiтал якого сформовано за рахунок вкладу Товариства у формi грошових коштiв у розмiрi

1000,00 грн. йu"о* gа зt'.|2.2019 частка АТ (ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО> У СТаТУТНОМУ
6



капiта_шi ТоВ кЕНЕрд чЕрНIГIВ) складала 100 %. У червнi 2020 року вказану частку у

статутному капiталi було продано. основним видом дiяльностi ТоВ кЕНЕрд чЕрнIГIВ> е

постачання олектричноi енергii споживачам (основний вид дiяльностi вiдповiдно даних

Головного управлiння статистики у Чернiгiвськiй областi за КВЕ,Щ-2010: 35,14 Торгiвля

електроенaр.iua; лiцензiя на постачання електричноi енергii, затверджена Постановою

нкрЁкп Ъiд t4.0б2018 Ns 429). тов кЕнЕрд чЕрнIгIв> забезпечуе постачання

електричноi енергii за вiльними цiнами та унiверсальчlми послугами у Чернiгiвськiй областi,

,щана консолiдована фiнансова звiтнiстi за 2020 р. включае сукупнiсть показникiв Ат
кЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО>, iочiрнього пiдприемства bipM" <Унiверсалмаркет) та ТОВ

(ЕНЕРД чЕрнIгIВ> (до продажу частки у статутному капiталi) за вирахуванням

внутрiшньогрупового сальдо та внутрiшньогрупових_операuiй,

Що органiв державноi Ъrчr""r"*" дТ -<чЕрнIПвоБлЕнЕРГо), Фiрма

<унiверсалмаркет> та тбв кЕнЕрд чЕрнIгIв), як oKpeMi юридичнi особи, подаваJIи

фiнансову звiтнiсть окремо.

12. OcHoBHi засоби

облiкосноВнихзасобiвtIроВоДиТЬсявiДповiДноМСБо16.
синтетичн ий та ана-пiтичний обпiк основних засобiв ведеться централiзовано в

апаратi управлiння по кожному iHBeHTapHoMy об'екту в системi Sдр ERP,

Придбанi ocHoBHi.u.od" .upu*o"ytori." ,ru баланс Товариства за первiсною вартiстю,

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

не визнаеться. Нарахування амортизацii на Taki ocHoBHi засоби вiдображаеться збiльшенням

витраТ звiтногО перiодУ та сумИ зносу. Одночасно у cyMi, пропорчiйнiй нарахованiй

амортизацii, визнаеЙся дохiд. ,Що складу основних засобiв у 2020 роui зараховано безоплатнО

отриманi об'екти необоротних активiв насуму 1 265 тис, грн,

КритерiЙ icToTgocTi дпя 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 лiнii, трансфорЙаторнi пiдстанцii, силЪвi трансформатори (в т,ч, у резерв)

проводиться за моделлю собiвартостi,
оЙо"""* засобiв здiйснюеться на пiдставi

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

одержання'первiсно u".на"еноi суми майбутнiх економiчних вигод вiдноситься на витрати

перiоду, в якому вони були понесенi. Витрати на полiпшення осЕовних засобiв, що

призводят" оо оrр"мання майбутнiх епо"о*i",,их вигод, збiльшують BapTicTb основних

засобiв.
Товариство вiдповiдно мсБо 23 капiталiзУс витрати на позики, що мають

безпосередне вiдношення до придбання, будiвничтва або виробництва квалiфiкацiйних

активiв, як частинУ BapTocTi цuоiо активу. Квалiфiкачiйний актив - актив, який обов'язково

потребуе 
"уrru*о.ъ 

пьрiолl часу для пiдготовки його до передбачуваного використання,

Дктиви, готовi до передбачуваного використання, коли вони придбанi, не е квалiфiкацiйними

активами.
OcHoBHi засоби амортизуються прямопiнiйним методом,

Переоцiнка основних засобiв не проводилась,

.що складу основних засобiв включено залишки по незавершених капrтальних

iнвестицiях в ocHoBHi засоби, аванси по капiта-ltьному булiвничтву та придбанню

необоротних активiв.

Щанi про рух основних засобiв протягом 2020 року наведено у додатку t (таблицi 2 та

2.|).

облiковуються як ocHoBHi засоби.
Оцiнка основних засобiв пiсля визнання

Вибуття (виведення) з експлуатацii



13. Нематерiальпi активи

Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс по первiснiй BapTocTi,

переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась,

дмъртизачiя нематерiальних активiв нараховуеться протягом визначеного строку

корисного використання прямолiнiйним методом,

що складу raruraрi-ьних активiв включоно залишки по незавершених капlтальних

iнвестицiях в HeмaTepia;lbHi активи.

Щанi про рух нематерiальних активiв протягом 2020 року - додаток 1 (табличя 1 та

1.1).

14. Фiнансовi iнвестицii

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii
Iнвестицii в акцii вдт Банку <БIг Енергiя> в розмiрi 300t тис. грн., придбанi у 2002р,,

класифiковано як Taki, що утримуються для продажу, За даними сайту www,barrk,gov,ua

Нацiональним банком VкраЬи 02.04.2015 р. прийнято рiшення про затвердження

лiквiдацiйного балансу Вдт Банк кБIг Енерiiя>. Непроданi активи на перелiк вимог

кредиторiв передано Ъридичнiй особi - тоВ кБрокiнвестгруп>, Резерв знецiнювання

фiнансових iнвестицiи Зооt тис. грн. (резерв створено на дату lrереходу на МсФз -
01.01.2012 р.).

Поточнi фiнансовi iнвестицii
ПротягоМ 2020 рокУ проводипись операцii з купiвлi-продажу цiнних паперiв, якi

класифiковано як TaKi, що утримуються для продu*у. Оцiнка на момент визнання фiнансових

iнвестицiй проведеЕа по справедливiй BapTo.ii. у 2020 роui придб?ч9лцiнних паперiв на суму

|2.1 |0|,6,".. .рrr., ,rролurrЬ - 93 525,|,"". ,р". СтаноЙ на 31 .|2.2020 проведена переоцiнка

поточних фiнансови* i"u..r"цiй - уцiнка *u.yry g 2||3 тис. Грн., дооцiнка на суму |4,4 тис,

грн. Справедлива BapTicTb поточних фiнансових iнвестицiй станом на зt,|2,2020 становить

151 884 тис. грн.

щанi пiо фiнансовi iнвестицii - додаток 1 таблиця 3,

1,5. Запаси

Облiк запасiв проводиться вiдповiдно МСБО 2,

Придбанi.r" u"iоrо"пенi запаси зараховуються на ба;lанс по первiснiй BapTocTi,

в^процесi використання запасiв використовуеться формула (перше надходження -
першиЙ видаток) (ФIФо)' 

}аннЯ виробничих запасiв в cyMiУ Товариствi створюеться резерв знецlнюI

нелiквiдних запасiв. СтаноЙ на З|.|i.202Ь сума резерву становить 7 тис. грн. ,Що складу

cTaTTi <Виробничi запаси) включено залишки запасiв, малоцiнних -u"оlо:_"оjl:1"1"
предметiв, малоцiнних необоротних матерiальних активах, не введених в експлуатацlю, та

ToBapiB за виключеЕням резерву знецiнювання виробничих запасiв - всього станом на

!1)2O|g - з5 465 тис. грн., станом наЗ|.|2.2020 _ 15 з84 тис. грн.

.Щанi по запасах - додаток t таблиця 5,

16. Щебiторська заборгованiсть

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

розрахунками з бюджетьмо iнша поточна дебiторс"ка заборгованiсть враховуеться в балансi

по чистiи BapTocTi, визначеноi як сума дебiторськоi заборгованостi за винятком резерву

сумнiвниХ боргiв. ,Щля визначеннЯ величини резерву сумнiвних боргiв по. такiй.дебiторськiй

.uборrоuu"остi використовуеться метод застосування коефiцiснта cyMHiBHocTi виходячи з

платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв,



Загальна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1125 форми 1)

(за вирахуванням внутрiшньогрупового сальдо) станом на 31.t2.20l9 складае 150 951 тис,

грн., станом на 3 |,t2,2020 - 103 50,7,7 тис, грн,

Заборгованiсть
сума дебiторськоi
заборгованостi Сума резерву

сума у рядку
|125 форми 1

станом на
3|.|2.2020

Заборгованiсть по
ёпектпоенепгiт всього 123 610 007,07 21 879 458,54 101 730 548,53

в lп.Lt.aqm|lBЧa, реакmuвна, акmu

поруutень, з а пер евuulен ня

Dое.велuчuн (без побуmовuх
споэtсuвачiв)* 30 9l 1 l21,70 ]9 352 764,45 11 558 357,25

Ауп 2182,54 2182,54

Бахмацький РЕМ 2,1516|8,69 l944 409,84 807 208,85

Корюкiвський РЕМ з55 402,1,7 2,7 354,08 328 048,09

Нiжинський РЕМ 2 412,798,з,7 924,712,22 1 488 086,15

Прилуцький РЕМ 2 348 892,08 6|6 |94,57 1 732 69,7,5|

636 060,9l 986 33з,33
Чернiгiвський РЕМ | 622з94,24

ЧернiгiвськiМЕМ 214l1 833,61 15 z04 0з2,83 6 2lз 800,78

в пl.,t.lэозпоdiл* 90 661 367,1б 625 l22,1B 90 036 244,98

Ауп 79,748 478"79 l24 |95,,7|
,79 624 28з,08

Бахмацький РЕМ 206 989,5,7 206 989,5,7

Корюкiвський РЕМ 514 l56,91 481,з8 51з 675,53

Нiжинський РЕМ 996,746,94 996,746,94

ПРИЛУЦЬКИЙ РЕМ | 62l з94,84 | 621з94,84

Чернiгiвський РВМ 2 6|4 0|5,28 16з 243,08 2 450 7,72,20

Чернiгiвськi МЕМ 4 959 584,83 зз,7 202,0l 4 622з82,82

в m. ч. заборzов ан icm ь п обуmовuх

спосtсuвачiв по е/е* 2 037 5]8,21 l901 571,9l lЗ5 94(1,30

2l з40,24 1 з96,80
Бахмацький РЕМ 22 "lз,7,04

Корюкiвський РЕМ lз 649,88 |2 405,82 1244,06

Нiжинський РЕМ з55 62|,51 338 1l5,62 17 505,95

ПРИЛУЦЬКИЙ РЕМ 548 589,29 493 680,93 54 908,36

Чернiгiвський РЕМ 425 2,7з,зб 402 019"75 23 25з,6|

чернiгiвськi МЕм 6,71 64,7,07 634 009,55 з1 бз,7,52

Iнша заборговзцlgзЦ] 1 789 449,88 l2 338,70 l17,7 lll,|8
21 891 791,24 103 507 б59,71

Всього l25 399 456,95

*-розрахунок проведено у SДР IS-U iз застосуванrrям коефiчiента cyMHiBHocTi виходячи з

nnuro"nio*orKHocTi окремиХ (конкретних) лебiторiв

Кiлькiсть днiв
прострочки

0-90 91-1 80 181-270 2,7l-з60 361_540 541-1080 >l080

Побутовий
споживач

F

!)

.t#
Фоч

0 25% з5% 50% 75% 90% 100%

Юридичний
споживач

0 15% 25%

G9 *iс.

з5% 50%
,75% 100%

9-12 Mic. 12-18 Mic. l8-36 Mic. Бiльше
Зб Mic.Коментар Щоз

Mic.
З-6 Mic.
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хх- iнша дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Заборгованiсть

До l року Вiд l року до 3 poKiB Понал 3 роки рАзом
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to9
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Фа
Ф
Ф
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Q

Iнша
заборгованiсr,ь

l777ll1,18 l 2з38,70 l 00% l 23з8,70 l 789449,88 l 233 8,70

Сума резервУ сумнiвниХ боргiв по дебiторськiЙ заборгованостi за товари, роботи,

послугИ станоМ на з1 .|2.202О становитЬ 21 891,8 тис. грн. За piK нарахована сума резерву

8190;8 тис. грн., вiдкориговано - 1 553,3 тис. црн., за рахунок резерву списано 48,5 тис, грн,

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

18. Грошовi кошти та ix еквiваленти

Рядок 1165 форми 1 кГрошовi кошти та ix еквiваJIенти в нацiональнiй валютi> у cyMi

28 g5,7 тис. грЕ. становить суму залишкiв на банкiвських рахунках.

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

20. Iншi поточнi зобов'язання

Загальна сума iншоТ крелиторськоi заборгованостi

складас 45 407 тис. грн.

(рядок 1690 форми 1) на З|,|2,2020

тис. грн.

Заборгованiсть Сума Резерв Сума у формi 1

станом на
з|.t2.2020

60,1 60,1
Рпепяwrlтlт.й 

"я 
няпяхоRаниМи лохоДаМи

25,,l 20,5 5)
Розрахунки iз загальнообов'язкового
пАпчяDIIпгп cnTTi я пьного стпахVВання

646,4 646,4R тrп нlх пепlопlв
72 |96"7 72 |96,7Рпапяwrlяки 

" 
ппоп2жч II1нних папеDlВ

5 000,0 2 500,0 2 500,0Dпепяwrlтrrт, TT.. ня пя ттi й rЪi нансовiй допомозi
1 238,5 t 238,5

Dпопqчllчит.т n i тттrrт,тrrли пебi топами |,9 I,4 0,5

79 L69,3 2 521,9
,lб 647,4рАзом

Сума станом на
З|.|2.2020, тис. грн.

Заборгованiсть

4 218,5

Постачальники TMI_{
11 186,1За виконанi роботи, посл

10

За покупну електроенергiю
628,8

По капiтальному будiвництву_ з5з,6

рАзом 1б 387,0



Сум&, тис. грн.

нки з пiдзвiтним особами
4 |74,|

20 459,8Податковi зобов'язання з

ки по виконавчих листах
15 000,0Розрахунки по

допомозi

отриманiй фiнансовiй

Iншi поточнi зобов'язання

21. Власний капiтал

Стаryтний капiтал Товариства становить 29 829 506 грн. i подiлений на 119 318 024

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал не iндексувався,
- ' 'нансовiй звiтностi за вартiстю 1995 року,ВЦОЬРаЖеНfiJ"ЧЖi# 

1Н*#"." . BHecKiB, 
"*i уфrrуються ТоваристВОМ З ЧИСТОГО

прибутку. Резервний фонд створюеться для покриття неочiкуваних втрат вiдповiдно до

,rbno*a"u дiючого .uuоrrодu"ства Украiни та статутних документiв.
капiтал у дооцiнках складаеться з обов'язкових дооцiнок, проведених у вlдповlдностl

до вимог законодавства до 2000 року. Суми дооцiнки вiдносяться до складу нерозподiленого

прибутку щомiсяця протягом 2020 року у cyMi, пропорчiйнiй cyMi HapaxoBaнoi амортизаuii

дооцiнених основних засобiв.

.щодатковий капiтал складасться iз залишковоi BapTocTi основнхх засобiв, отримаЕих

вiд територiальнот громади м. Чернiгова на правi господарського вiдання, та безоплатно

отриманих необоротних активiв.

22.Прпбуток (збиток) на акцiю

Показник 2020 piK

Прибуток, грн. 137 843 440,03
119 318 024

ПЬибуток у розрахунку цQ l_жцiю,.JpH. |,|5526

На дату звiту рiшеЕня про нарахування дивiдендiв за результатами фiнансово-

господарськоi дiяльностi за 2014,2020 р. не прийнято,

23. Податок на прибуток

тимчасовi рiзницi по податку на прибуток вiдображаються

звiтностi. Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та
зобов'язань робиться за кожним видом окремо,

За2020рiквiдстроченiпоДатковiакТиВизМеншилисяна
податковi зобов'язання зменшилися на 13 тис, грн,

ВfiстроченiпоДатковiактивистаноМна31.12.2020

тiльки в рiчнiй фiнансовiй
вiдстрочених податкових

563 тис. грн., вiдстроченi

Сума, тис. грн,НайменуваЕня тимчасовоi рiзничi

знецiнювання ичих запасlв
l763,8По основних в

Забезпечення пiд 1санкц11
4 395,1По iвних боргiв

забопгованiсть
15,3

Податковий кредит з ПЩВ

4,74,9

5 282,7

рАзом 45 40б,8

рАзом



ня тимчасовоТ рiзницi
модернiзацii, реконструкцii основних виробничих

iB, не введених в екgпл
По iальних активах

Вiдстроченi податковi зобов о язання станом на 3|.L2.2020

у формi 1 вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання

вiдображено в рядку 104jB cyMi б |92тис. грн. в згорнутому виглядi.

Щанi з податку на прибуток - додаток 1 таблиця 6,

24. Дохiд

.щоходи визнаються за HffIBHocTi вiрогiдностi отримання товариством вiдповiдних

економiчн"* u".Й вiд операuii i можливостi достовiрноi оцiнКИ СУМИ ДОХОДУ, ДОХОДИ

визнаються, коли значна частина ризикiв i вигод, пов'язаних з впаснiстю на товари,

переходить покупцевi, i суму доходу можна достовiрно оцiнити, Дохiд вiд надання поспуг

визнаеться в момент, коли ,rо.пуЙ надано. Дохiл вiд продажу ToBapiB (робiт, послуг)

визначаеться за вирахуванням ПДВ. . !._.

За 202О piK структура доходiв (чистий лоlrл (виручка) вiд реалiзацii продукцti

(ToBapiB, робiт, пЪслуг)) по АТ кЧЕРНIГIВоБЛЕНЕРГо>:

25. Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiто послуг)

Витрати ]

r-ля;_лл-:лтт hпDплпi пrl рпектпоенепгiТ

тис. грн.
1 319 071,0

\ lt\rlD4UltwlD pvJrrvлrJl J vJrvr\r rч9"-r_

собl"арrlсrьъеалiзованих робiт i послуг, пов'язаних з лlц.

-i--,,,iл_,п о лло-ппiпrr е/е

13 857,0

/llЛJlDпlwlrv J ччJrдчлдJ, vl Y

/.лАi-ол_iптL пл плr.п\/гя.lr ттписпнання 4 492,0
509 476,0

1 846 896,0

2б. Iншi операцiйнi доходи

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

1 448 804,8подiлу ел
rщ?ж} е/е для лювання небалансiв

з2 657,8

7I 682,9оходи по наданню послуI J_ДРЦ9ДЦ9ДЦД
36 723,7

хlд вlд вно1 еле ll
456 76]',0ходи вlд

Загальна а доходiв ок 2000

|д вiЛ ЪuцiТ iнших оборотних ацтцЕЦ

iд вiд о iйноТ оренди активiв
I I37,4

од, , пенi
iше списаних активiвВiдш

2 |58,7вання ТМЦ вiд техн
l2

Поrrопи тис. грн.
6 зб8.8
3 569,9

з]2,0



| 362,8
дохiд по нарахуванню вiдсоткiв (по депозитному договору та

охiд по актам

2 5,75,5
Дохiд вiд списання ькоТ заборгованостi

охiд вiд пе l сумнiвного

,Щохi вlд п г, пов'язаних з влею е/е

Iншi доходи вiд
рАзом

Доходи по штрафах, пенях нараховуються на дату отримаЕня грошових коштiв,

оскiльки на момент скпадання акту Товариство не можо достовiрно оцiнити вiрогiднiсть

отриманнЯ майбутнiх економiчних вигод вiд нарахування таких доходiв,

27. Iншi операшiйпi витрати

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

Iншi доходи

рядка 2240 <<IHшi доходи> форми 2 включаються:

29.Iншi витрати

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

28.

Що

Собi Ъован"х виробничих запасЬ
|0,7з2,5CyMHiBHi та безнадiйнi бо

Визнанi
| 787,,7

2| |77,9
Iншi iйноi дiяльностi
рАзом

iд вiд безоплатно о их активiв
685,6

93 930,0охlд вlд ii фiнансових iнвестицiй

хlд вlд змlни iнансових iнвестицiй
2 з87 ,4Iншi доходи

рАзом

Списання их активlв
93 539,1

1сть iзован"х фiнансових iнвестицiй
9 2||,3вiд змiни iнансових iнвестицiй

рАзом

30. Звiт про рух грошових коштiв

звiт про рух грошових коштiв вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту

бухгалтерс"поrо обпiпу 1 кзвiти про рух грошових коштiв>> складено прямим методом,
lз



отримання вiдсоткiв по залишках на рахунках у банках та поточному допозиту

вiднесено до операцiйноi дiяльностi Товариства та вiдображено у рядку 3025 форми 3

кнадходж9ння вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках>,
У zozo роцi укладено Генеральний кредитний договiр та вiдкрито не вiднОвлювану та

вiдновлювu"у *р.дЙтнi лiнii. Надання коштiв по даних кредитних лiнiях у звiтi вiдображено

у складi фiнансовоi дiяльностi.- y)ozo рочi дiяв договiр про надання оверлрафтового кредиту. Надання та погашення

коштiв по овердрафту У звiтi не Ъiдображено. Сплата вiдсоткiв по овердрафту вiлнесена до

фiнансовоiдiяльностi Товариства. \ ___
Операцii з 

"uдurrr" 
(з поверненням) та отримання (з поверненням) поворотноt

фiнансовоi доrrомо." вiднесенi до операцiйноi дiяльно.стi Товариства,

Купiвля та продаж iнвестицiйЪих сертифiкатiв iмепних вiднесена до iнвестИцiйноi

дiяльностi Товариства.

31. Iнформацiя за сегментами

Звiтними операцiйними сегментами
та кторгiвля електроенергiею>. Iншi види

сегментаIчIи через невiдповiднiсть бiльшостi

визнано сегменти <розподiлення електроенергii>

дiяльностi не можуть бути визначенi звiтними

критерiiв визнання сегментiв.

М.В.Iльницький

В.В.Куценко

Iнформацiя за сегментами - додаток 2.

32. Подii пiсля балансовоi дати

У Товариства не виникало подiй, якi могли б мати сутгевий вплив на подii пiсля дати

балансу.

33. Звiт про управлiння

,Що консолiдованоi фiнансовоi звiтностi додаеться Звiт про управлiння за 2020 piK -

документ, що мiстить фiнансову та нефiнансову iнформацiю, яка характеризуе стан i

перспективи розвиТпу TouuprcTвa та розкривае ocHoBHi ризики i невизначеностi його

дiяльностi.

Голова Правлiння

Головний бухгалтер
бiъl;g
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Додаток 2 до прilмiток до копсолiдовпшоi фiналсовоi звiтвостi tд 2020 piK

Iнформаuiя за ссгментами

HliinleпyBfl пi|я покпзfi ика

2 162 80ll. Доходш ]вiтплх сегDlсн],iвi

доходи вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB,

l з19 07lВлт;rатu звiтпшх ссглrептitr:

l4]5 0l5

l l55 05]

Усього зобов'язаff ь пiдпрпсмства

1ъ\^-
xo".}t'

KyueHKo BiKTop Во;lодl jt{llpoBlttl

KepiBHrtK

Голоsний бухгал],ер


