
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  
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Фiнансовий 
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В.I.Ткач Р.В.Стройний 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. (дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

22815333 

4. Місцезнаходження 

Чернігівська , Деснянський, 14000, м. Чернiгiв, вул.Горького, 40 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0462)654559 (0462)654759 

6. Електронна поштова адреса 

kanс@energo.cg.ukrtel.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"    

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці chernigivoblenergo.com.ua 

в мережі 

Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

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 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. 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 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. 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 за станом на кінець звітного 

року 
 

20. 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 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

1. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада 

корпоративного секретаря у Товариствi вiдсутня. 

2. Iнформацiя про рейтингове агенство - Товариство не користувалась 

послугами рейтингового агенства. 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - у звiтi надано 

iнформацiю про дочiрнє пiдприємство емiтента - фiрма "Унiверсалмаркет". У 

звiтному роцi Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. 

4. Товариство не випускало привiлейованих акцiй. 

5. Iнформацiя про облiгацiї, похiднi цiннi папери, iшi цiннi папери -  

у звiтному перiодi облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери емiтентом 

не випускалися. 

6. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - рiшення 

про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не приймалось. 

7. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї у звiтному перiодi. 

8. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття; 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; 



iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; iнформацiя щодо реєстру 

iпотечних активiв - Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв. 

9. Основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про випуск сертифiкатiв ФОН; 

iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi 

чистих активiв ФОН; правила ФОН - Товариство не є емiтентом сертифiкатiв 

ФОН. 

10. В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної звiтностi, вiдсутнiй звiт 

про стан об'єкта нерухомостi, тому що емiтент не здiйснював випуск цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

11. Згiдно Наказу Мiнфiн №73 вiд 07.02.2013р. "...при складаннi фiнансововї 

звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi пiдприємства можуть обирати 

спосiб складання звiту про рух грошових коштiв за прямим або непрямим 

методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту". Згiдно облiкової полiтики 

Товариства Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим методом. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 №583591 

3. Дата проведення державної реєстрації 

22.05.1995 

4. Територія (область) 

Чернігівська  

5. Статутний капітал (грн) 

29829506 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

3523 

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

35.13 Розподiлення електроенергiї 

35.14 Торгiвля електроенергiєю 

35.11 Виробництво електроенергiї 

10. Органи управління підприємства 

не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Фiлiя - Чернiгiвське обласне управлiння публiчного акцiонерного товариства "Державний 

ощадний банк України" 

2) МФО банку 

353553 

3) поточний рахунок 

26009301102791 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

Фiлiя - Чернiгiвське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України" 

5) МФО банку 

353553 



6) поточний рахунок 

2600751403109 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

постачання електричної енергiї за регульованими тарифами 
АГ № 

500368 
05.05.2011 

Нацiональна 

комiсiя 

регулювання 

електроенергiї 

України 

Необмежена 

Опис 
термiн дiї лiцензiї безстроковий, подовження не 

вимагається. 

  

передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) 

електричними мережами 

АГ 

№500367 
05.05.2011 

Нацiональна 

комiсiя 

регулювання 

електроенергiї 

України 

Необмежена 

Опис 
термiн дiї лiцензiї бестроковий, подовження не 

вимагається. 

  

виробництво електричної енергiї 
АГ № 

500383 
12.05.2011 

Нацiональна 

комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

31.03.2020 

Опис лiцензiя буде поновлена перед закiнченням термiну дiї. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Фiрма "Унiверсалмаркет" - дочiрнє пiдприємство вiдкритого акцiонерного товариства 

енергопостачальної компанiї "Чернiгiвобленерго" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

30449718 

4) місцезнаходження 

14000, м. Чернiгiв, вул. Пушкiна, 16 

5) опис 

Фiрма "Унiверсалмаркет" - дочiрнє пiдприємство вiдкритого акцiонерного товариства 

енергопостачальної компанiї "Чернiгiвобленерго" створене на пiдставi рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв ВАТ ЕК "Чернiгiвобленерго" 22.04.1999р. Засновником пiдприємства та власником 

майна є ВАТ ЕК "Чернiгiвобленерго" (змiнило назву на ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО"). 

Статутний фонд становить 50 тис.грн. Керiвництво пiдприємством здiйснює Правлiння емiтента та 

директор, що наймається на посаду, затверджується та звiльняється з посади Головою правлiння 

емiтента. Директор несе персональну вiдповiдальнiсть перед засновником за дiяльнiсть 

пiдприємства, збереження майна та коштiв. До компетенцiї засновника вiдносяться: найм 

директора пiдприємства, внесення змiн до статуту, прийняття рiшення про реорганiзацiю та 

лiквiдацiю пiдприємства, використання майна на непередбаченi статутом цiлi, надання права на 

укладення правочинiв щодо матерiальних цiнностей, що знаходяться у розпорядженнi 

пiдприємства, надання згоди на придбання за валюту iмпортне обладнання, технологiї, 

документацiю та iн., питання кредитування пiдприємства, встановлення нормативiв вiдрахувань з 

прибутку, проведення ревiзiй пiдприємства. 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Мiнiстерство енергетики та 

електрифiкацiї 
00032945 

01601Україна м.Київ 

вул.Хрещатик, 30 
0 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Фiзичнi особи -засновники 

вiдсутнi 
д/н д/н д/н 0 

Усього 0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Тимчасово виконуючий обов"язки Голови Правлiння 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ткач Володимир Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет, Центр пiслядипломної освiти Одеської 

державної академiї будiвництва та архiтектури 

6) стаж роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницяобленерго" - перший заступник генерального директора 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.12.2014 до переобрання 

9) Опис 

Повноваження - керує роботою правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 

Статутом. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та розмiр винагороди. 

26.12.2014 згiдно протоколу Наглядової ради вiд 25.12.2014р. обрано на посаду тимчасово 

виконуючого обов"язки Голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 24 

Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: Заступник голови Київської райадмiнiстрацiї 

Одеської мiськради, заступник начальника проектного вiддiлу ТОВ "Луганське енергетичне 

об"єднання", заступник генерального директора з перспективного розвитку та iнформацiйних 

систем ТОВ "Луганське енергетичне об"єднання", генеральний директор ТОВ "Луганське 

енергетичне об"єднання", перший заступник генерального директора ПАТ "Вiнницяобленерго".  

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння -- Заступник Голови правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiнаєв Дмитро Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Донбаський гiрничо-металургiйний iнститут 

6) стаж роботи (років)** 



32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Черкасиобленерго", директор з iнвестицiйної полiтики та забезпечення виробництва. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.10.2014 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Заступник голови 

правлiння виконує обов"язки голови правлiння пiд час його вiдсутностi на пiдприємствi. 

Обрано на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 29.10.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 32 

Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Черкасиобленерго"- директор з iнвестицiйної 

полiтики та забезпечення виробництва, ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" - заступник Голови 

правлiння, 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення заробiтної плати. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння - Фiнансовий директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Стройний Руслан Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Запорiзький державний унiверситет , Харкiвська фiлiя Української академiї банкiвської справи 

НБУ. 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ КБ "Приватбанк" - заст. директора департаменту 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.10.2014 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.  

Обрано на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 29.10.2014р. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 19 

Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" - Фiнансовий 



директор. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення заробiтної плати. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння - заст. Фiнансового директора. 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гордiєнко Юлiя Дем"янiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Нацiональна металургiйна академiя України. 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ КБ "Приватбанку" - провiдний експерт. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.10.2014 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства . Заступник 

фiнансового директора виконує обов"язки фiнансового директора, коли фiнансовий директор не 

може виконувати свої функцiї. 

Обрано на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 29.10.2014р.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 14 

Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО"- заступник 

фiнансового директора. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних 

посадова особа не надала згоди на оприлюднення заробiтної плати. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Куценко Вiктор Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння. 

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Чернiгiвський РЕМ - головний бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.02.2006 не обмежено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Змiн у 

персональному складi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж роботи (рокiв) - 21 

Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" - головний бухгалтер. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення заробiтної плати. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Компанiя "HARTLIPOOL FINANCE CORP." 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

0000600392  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2013 1 рiк 

9) Опис 



Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у 

персональному складi Наглядової ради за звiтний перiод не вiдбулися. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Компанiя "Larva Investments Limited" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

0000152935  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2013 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у 

персональному складi Наглядової ради за звiтний перiод не вiдбулися . 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Компанiя "Bikontia Enterprises Limited" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

0000152932  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

0 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.04.2013 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Змiни у 

персональному складi Наглядової ради за звiтний перiод не вiдбулися . Винагорода в грошовiй та 

в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Компанiя "Grayham Investments Limited" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

0000615737  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2013 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у 

персональному складi Наглядової ради за звiтний перiод не вiдбулися . 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiцинський Артем Бронiславович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 



1978 

5) освіта** 

д/н 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2013 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у 

персональному складi Ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод не вiдбулися. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж роботи (рокiв) - д/н 

Попереднi посади: д/н. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах- д/н. 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Глинянська Наталiя Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/н 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2013 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в 

натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi 



Ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж роботи (рокiв) - д/н 

Попереднi посади: д/н 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах - д/н. Посадова 

особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Компанiя "LARDONET INC." 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

0000591259  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.04.2013 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Змiни у 

персональному складi Ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод не вiдбулися . Винагорода в грошовiй та 

в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 

Наглядової 

ради 

Компанiя "Larva 

Investments Limited" 
0000152935  29820000 24.99203000000 29820000 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Компанiя "Bikontia 

Enterprises Limited" 
0000152932  27687380 23.20469000000 27687380 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Компанiя "Grayham 

Investments Limited" 
0000615737  2143905 1.79680000000 2143905 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Мiцинський Артем 

Бронiславович 
д/н д/н д/н 2 0.00000000000 2 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Компанiя "LARDONET 

INC." 
0000591259  1 0.00000000000 1 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Компанiя "HARTLIPOOL 

FINANCE CORP." 
000600392  2 0.00000000000 2 0 0 0 

Усього 59651290 49.99352 59651290 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Компанiя "UA Energy 

Distribution Holding 

Limited" 

0000255478 
00000 Cyprus д/н Limassol 

Kimonos, 43A P.C., 3095 
29829505 25.00000000000 29829505 0 0 0 

Компанiя "Larva 

Investments Limited" 
0000152935 

00000 Cyprus д/н Limassol Arch. 

Makariou III, 228 AYIOS 

PAVLOS COURT, BLOCK  

29820000 24.99203000000 29820000 0 0 0 

Компанiя "Bikontia 

Enterprises Limited" 
0000152932 

00000 Cyprus д/н Limassol 

Nafpliou, буд.15, оф.102, 
27687380 23.20469000000 27687380 0 0 0 

ТОВ "АВАЛIЯ" 0034499668 

49000 Україна 

Дніпропетровська д/н 

м.Днiпропетровськ проспект 

Газети "Правда", 29, оф.712 

12894480 10.80682000000 12894480 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Фiзичнi особи не 

володiють 10 та бiльше 

вiдсотками акцiй 

емiтента 

д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 100231365 84.00354 100231365 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
10.04.2015 

Кворум 

зборів** 
0 

Опис 

Вiдповiдно до Протоколу Наглядової ради Товариства вiд 27.02.2015р. вирiшено скликати та провести 

рiчнi загальнi збори. 

Затверджено наступний порядок денний рiчних загальних зборiв: 

1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» 

та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 

2.Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

3.Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

«ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

4.Звiт Правлiння ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

вiдповiдного звiту. 

5.Звiт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014 роцi та прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту. 

6.Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рiк та прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 

7.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» за 2014 рiк. 

8.Прийняття рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння ПАТ 

«ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

9.Обрання членiв Правлiння ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

10.Обрання Голови Правлiння ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

11.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Наглядової ради ПАТ 

«ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

12.Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

13.Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

14.Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розмiру їх винагороди 

(затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

15.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

«ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

16.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

17.Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

18.Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та 

членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розмiру їх винагороди 

(затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

19.Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 роцi. 

20.Розподiл нерозподiленого прибутку ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2001 

- 2013 роках. 

21.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» за 

результатами роботи ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2014 роках. 

22.Затвердження розмiру, порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями ПАТ 

«ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв. 

23.Внесення змiн до статуту ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО». 

24.Внесення змiн до Положень ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО», що регламентують дiяльнiсть органiв 

управлiння та контролю. 

Загальнi збори не вiдбулись, реєстрацiя акцiонерiв не розпочиналась, Наглядовою радою не було 

затверджено склад реєстрацiйної комiсiї. 

 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання дивідендів 

    

Дата виплати 

дивідендів     

Опис 

Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками звiтного перiоду (2015р.) на час надання звiту 

до НКЦПФР не прийнято, вiдповiдно, дата складання перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, дата, розмiр, порядок та строк виплати не визначались. 

Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками перiоду, що передував звiтному (2014р.), на час 

надання звiту до НКЦПФР не прийнято, вiдповiдно, дата складання перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, дата, розмiр, порядок та строк виплати не визначались. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальностю "IНТЕР-СЕРВIС-

РЕЄСТР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 0024241079 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська д/н м.Днiпропетровськ вул.Ленiна, 8-

10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 534238 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2010 

Міжміський код та телефон (056)3729057 

Факс (056)3729056 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

зберiгача 

Опис У зв"язку з переведенням акцiй у бездокументарну форму iснування у 

зберiгача ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" вiдкритi рахунки у цiнних 

паперах власникам акцiй ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" згiдно 

договору №25/05/2011-Д. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженю вiдповiдальностю "Аудиторська компанiя 

"Аваль" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32440628 

Місцезнаходження 69032 Україна Запорізька д/н м.Запорiжжя вул.Рекордна, 11/9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3167 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.03.2003 

Міжміський код та телефон (061)2849084 

Факс (061)2849084 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис ТОВ "АК "Аваль" надає послуги аудиторськi послуги ПАТ 

"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" згiдно договору №14 вiд 22.03.2016 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська д/н м.Київ Нижнiй вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2092 Правила ЦД 

Назва державного органу, що видав НКЦПФР 



ліцензію або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 5910404 

Факс (044) 4825214 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги згiдно 

укладеного з емiтентом договору про обслуговування випускiв цiнних 

паперiв № ОВ-3391 вiд 31.01.2014р. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.06.2011 325/1/11 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000143473 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 119318024 29829506.00 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:  

Акцiї ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" обертаються на вторинному ринку. Акцiї на фондових бiржах купуються за реальною цiною, яка склалася 

на ринку цiнних паперiв. 

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: д/н. 

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: товариство не здiйснювало дiй по включенню цiнних 

паперiв у лiстинг. 

Мета додаткової емiсiї:  

ПАТ ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" не проводило додаткову емiсiю акцiй. 

Спосiб розмiщення: акцiї були розмiщенi публiчно. 

  



XI. Опис бізнесу 

Протягом року у Товариствi не вiдбувалися злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл. 

  

До складу Товариства входить 26 вiдокремлених пiдроздiлiв. 22 пiдроздiли районних електричних 

мереж розташованi за територiальним принципом у районних центрах областi. В обласному центрi 

знаходяться мiський, районний пiдроздiли електромереж та будiвельно-транспортне управлiння. 

Пiдроздiли високовольтних електромереж розташованi в м.Чернiговi (Пiвнiчнi) та м.Прилуках 

(Пiвденнi). Основною метою дiяльностi пiдроздiлiв районних електромереж є участь у виробничо-

господарськiй дiяльностi, яка направлена на задовiльнення суспiльних потреб споживачiв 

електричної енергiї, або iнших послугах, що надаються Товариством. Предметом дiяльностi 

пiдроздiлiв високовольтних електромереж є виконання функцiї транспортування та розподiл 

електроенергiї лiнiями 35-110 кВ. Будiвельно-транспортне управлiння виконує будiвництво та 

ремонт будiвель та споруд соцiально-культурного призначення, технiчне обслуговування, 

профiлактичний та аварiйний ремонт споруд. ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" є засновником 

дочiрнього пiдприємства - фiрми "Унiверсалмаркет". Основним видом дiяльностi фiрми 

"Унiверсалмаркет" є зняття показникiв електролiчильникiв у споживачiв. 

  

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв складає 3311 особи. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 30. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 95 осiб. 

  

Товариство не входить до будь-яких об"єднань. 

  

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та 

установами. 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї вiд будь-кого не надходило. 

  

Протягом 2015 року Товариство вело бухгалтерський облiк згiдно з наказом № 381 вiд 23.10.2012 

року «Про облiковi полiтики та бухгалтерський облiк». 

Облiкова полiтика Товариства визначає сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що 

використовуються для вiдображення в бухгалтерському облiку господарських операцiй та 

складання фiнансової звiтностi за 2015 рiк. 

В Товариствi в 2015 роцi використовувався план рахункiв бухгалтерського облiку, затверджений 

Наказом Мiнфiну України вiд 30 листопада 1999 року №291 (у редакцiї наказу Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 09.12.2011 р. N 1591). Для ведення бухгалтерського та податкового облiку 

застосовується комп’ютерна програма «1С:Пiдприємство» Бухгалтерський облiк для України. 

Бухгалтерський та податковий облiк ведеться у вiдокремлених пiдроздiлах та в апаратi управлiння. 

Консолiдацiя iнформацiї здiйснюється в апаратi управлiння. 

При веденнi бухгалтерського облiку в 2015 роцi Товариство застосувало такi основнi принципи 

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: 

- автономнiсть; 

- обачнiсть (обережнiсть); 

- повне висвiтлення (вiдображення); 

- послiдовнiсть; 

- безперервнiсть; 



- нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат; 

- превалювання (перевага) сутностi над формою; 

- iсторична (фактична) собiвартiсть; 

- єдиний грошовий вимiрник; 

- перiодичнiсть. 

  

Основний вид дiяльностi Товариства - передача електроенергiї мiсцевими (локальними) 

електромережами та постачання електроенергiї споживачам за регульованими тарифами, 

затвердженими НКРЕ. Товариство закуповує електричну енергiю в ДП "Енергоринок" i в 

подальшому продає її споживачам областi. Тарифи для споживачiв регулюються НКРЕ i 

включають в себе витрати за куповану електроенергiю, її передачу та збут. 

  

Суттєвого придбання або вiдчуження активiв за останнi п"ять рокiв не вiдбувалося. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, членами Правлiння, 

афiлiйованими особами не проводилися. 

  

Облiк основних засобiв проводиться вiдповiдно МСБО 16. 

Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться централiзовано в апаратi управлiння 

по кожному iнвентарному об’єкту в комп’ютернiй програмi «1-С Пiдприємство». 

Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю, на пiдставi 

первинних документiв. При безоплатному отриманнi необоротних активiв оцiнка проводиться по 

залишковiй балансовiй вартостi. Критерiй iстотностi для визнання по основних засобах 

встановлено вище 2500 грн., з 1 вересня 2015р. - 6000 грн. Оцiнка основних засобiв пiсля визнання 

проводиться за моделлю собiвартостi.  

Вибуття (виведення) з експлуатацiї основних засобiв здiйснюється на пiдставi вiдповiдних 

документiв. 

Витрати, понесенi Товариством на пiдтримання основних засобiв в робочому станi та одержання 

первiсно визначеної 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 вартiсть основних засобiв. 

Для нарахування амортизацiйних вiдрахувань в бухгалтерському облiку застосовується 

прямолiнiйний метод.  

Переоцiнка основних засобiв не проводилась. 

До складу основних засобiв включено залишки по незавершених капiтальних iнвестицiях в 

основнi засоби та аванси по капiтальному будiвництву. 

  

На дiяльнiсть емiтента впливають наступнi проблеми: 

1.Незадовiльний технiчний стан обладнання лiнiй електропередач та пiдстанцiй. 

2. Низька якiсть систем облiку у споживачiв, невiдповiднiсть вимiрювальних трансформаторiв 

фактичному навантаженню, що приводить до недооблiку вiдпущеної енргiї. 

3. Розкрадання майна товариства. 

4. Стихiйнi явища, що призводять до пошкодження електромереж. 

  

У 2015 роцi ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" сплатило штрафiв на суму у розмiрi 399 тис.грн. 

  

Господарська дiяльнiсть фiнансується за рахунок власних коштiв, що сплачуються за вiдпущену 



електроенергiю. 

  

Товариство не має заборгованостi перед ДП "Енергоринок" за покупку електроенергiї. 

  

Головним завданням ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" є забезпечення надiйного енергопостачання 

промисловостi, аграрного комплексу та побуту на територiї Чернiгiвської областi, впровадження 

ефективних заходiв енергозбереження та отримання коштiв за вiдпущену електроенергiю. 

"Iнвестицiйна програма" передбачає комплекс заходiв, спрямованих на полiпшення технiчного 

стану електричних мереж, технiчного удосконалення засобiв облiку, управлiння та зв"язку, що 

забезпечить пiдвищення надiйностi електропостачання споживачiв, зниження технологiчних 

витрат на її передачу. Для досягнення цiєї мети "Iнвестицiйна програма" передбачає вкладення 

коштiв в окремi цiльовi програми по таких напрямках: 

1. Технiчний розвиток (переозброєння), модернiзацiя та будiвництво електричних мереж та 

обладнання. 

2. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних втрат електроенергiї. 

3. Впровадження та розвиток АСДТУ. 

4.Впровадження та розвиток систем зв"язку та телекомунiкацiй. 

Все це дозволить пiдвищити надiйнiсть роботи електрообладнання та забезпечить надiйне 

електропостачання споживачам, знизити ризик тяжких аварiй, збiльшити строк дiї основного 

обладнання шляхом оптимiзацiї його використання, виконувати розрахунок витрат електричної 

мережi, вирiшувати питання технiчного облiку електроенергiї, оперативно управляти 

електрообладнанням, як у нормальному, так i аварiйному режимi, знизити час на лiквiдацiї аварiй. 

  

ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" не приймає участi у будь-яких дослiдженнях або розробках. 

  

У звiтному роцi не розглядались справи за позовними вимогами у розмiрi на суму 10 або бiльше 

вiдсоткiв активiв емiтента. 

У звiтному роцi була розглянута справа за позовом фiнансового директора до Товариства про 

усунення перешкод в реалiзацiї трудових прав (провадження вiдкрито 20.08.2015р. Жовтневим 

районним судом м.Днiпропетровськ. 22.10.2015р. винесено рiшення про задоволення позовних 

вимог,зобов"язано Товариство усунути перешкоди у виконаннi позивачем посадових обов"язкiв 

члена Правлiння фiнансового директора).  

У звiтному роцi Товариством подано до суду позови: 

- про стягнення заборгованостi за спожиту електроенергiю (по юридичним особам та ФОП) - 

подано 16 позовних заяв на загальну суму 19092,21 тис.грн., з яких задоволено 

(повнiстю/частково) позовнi вимоги на загальну суму 18988,69 тис.грн. 

- про визнання протиправними наказiв (рiшень, вимог, постанов, приписiв) - подано 12 позовiв, з 

яких задоволено позовнi вимоги - по 10 справам, в рештi справ - справу зупинено, справу 

направлено на новий розгляд. 

- про внесення змiн до договору та розiрвання договору - подано 2 позови, якi було задоволено. 

- у судах були розглянутi заяви про визнання грошових вимог про банкрутство на загальну суму 

1395,17 тис.грн. вимоги по яких були визнанi. 

У звiтному роцi до Товариства подано позови: 

- про стягнення заборгованостi загальну суму 3734,097 тис. грн., з яких задоволено 490,05 тис.грн., 

- про визнання дiй протиправними, зобов"язання вчинити дiї - 13, з яких 3 задоволено, в рештi 

позовiв - провадження припинено, вiдмовлено у вiдкриттi провадження, позов повернуто, в 

задоволеннi позову вiдмовлено, направлено на новий розгляд, провадження закрито. 

- про видачу дублiкату наказу, про поновлення строку для пред"явлення наказу до виконання, про 

скасування протоколу по акту про порушення ПКЕЕ, про зобов"язання виконати обов"язок в 



натурi, про розiрвання договору, про визнання дiяльностi протиправною, про розстрочення 

виконання рiшення суду, про скасування оперативно-господарської санкцiї, про пiдтвердження 

обгрунтованостi адмiн.арешту, про спонукання укласти договiр. 

  

д/н 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
388336 386685 0 0 388336 386685 

будівлі та споруди 210398 207108 0 0 210398 207108 

машини та 

обладнання 
164147 172266 0 0 164147 172266 

транспортні засоби 10397 4672 0 0 10397 4672 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 3394 2639 0 0 3394 2639 

2. Невиробничого 

призначення: 
1565 1460 0 0 1565 1460 

будівлі та споруди 1514 1433 0 0 1514 1433 

машини та 

обладнання 
13 5 0 0 13 5 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 38 22 0 0 38 22 

Усього 389901 388145 0 0 389901 388145 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): д/н. 

Первiсна вартiсть основних засобiв з урахуванням незавершених капiтальних iнвестицiй та 

авансiв постачальникам основних засобiв та по капiтальному будiвництву: на початок звiтного 

перiоду - 993861тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 1018151 тис.грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв: 60,4%. 

Ступiнь використання основних засобiв: д/н 

Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2015 -592355 тис.грн. 

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: д/н 

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: д/н. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

593381 517913 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
29829 29829 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

29829 29829 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 



перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 

перiоду становить 563552 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 563552 тис.грн.  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить 488084 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 

488084 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 9489 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 160208 X X 

Усього зобов'язань X 169697 X X 

Опис: д/н 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

постачання, 

передача та 

виробництво 

887,422 тис.кВт 

год 
2401.7 100 

1704519,58 

тис.кВт.год 
1411289.2 100 



електроенергiї 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 8 

2 Купована електроенергiя 70.88 

3 Заробiтна плата 13.62 

4 Iншi 7.5 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

08.04.2015 10.04.2015 

Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська 

компанiя "Аваль" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
0032440628 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69032, м.Запорiжжя, вул. 

Рекордна, №11, кв.9 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
№3167 28.03.2003 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська 

компанiя "Аваль" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
0032440628 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69032, м.Запорiжжя, вул. 

Рекордна, №11, кв.9 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№3167 28.03.2003 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фiнансової звiтностi 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

„ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО” 

станом на 31 грудня 2015 року. 

 

Адресат: 

Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi призначається: 

Власникам цiнних паперiв  

Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО ” 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Вступний параграф: 



 

Основнi вiдомостi про емiтента: 

Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» 

Скорочена назва: ПАТ « ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» 

Код за ЕДРПОУ: 22815333 

Мiсцезнаходження: 14000 м. Чернiгiв, вул. Горького, будинок 40  

КОАТУУ: 7410136300 

Юридична та фактична адреса: 14000 м. Чернiгiв, вул. Горького, будинок 40  

Дата реєстрацiї: 22.05.1995 року  

Дата внесення змiн до установчих документiв: 20.04.2011 року. 

 

Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ« ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» за 2015 рiк у вiдповiдностi з вимогами та 

положеннями Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з 

вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 

(далi – МСА), етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.  

Для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ застосовуються Мiжнароднi стандарти, чиннi на дату 31.12.2015 року. 

Фiнансовi звiти включають Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, 

Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Консолiдований звiт про рух грошових 

коштiв (за прямим методом), Консолiдований звiт про власний капiтал за рiк, що завершився, i стислий виклад 

основних принципiв облiкової полiтики, примiтки та iншу пояснювальну iнформацiю. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i за таку систему внутрiшнього контролю, яка на думку 

управлiнського персоналу, забезпечить пiдготовку фiнансової звiтностi без суттєвих викривлень, якi можуть 

виникнути внаслiдок шахрайства або помилок. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми 

провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової 

звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 

подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки вiдносно фiнансових 

звiтiв Товариства складених за МСФЗ за 2015 р. 

 

 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки  

1. Вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» суб’єкт господарювання має обирати своєю облiковою полiтикою, 

яким чином оцiнюються основнi засоби пiсля визнання, або модель собiвартостi, або модель переоцiнки, i йому слiд 

застосовувати цю полiтику до всього класу основних засобiв. Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, 

так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої 

вартостi на кiнець звiтного перiоду. 

Товариство не визначає справедливу вартiсть основних засобiв. . 

2. На балансi Товариства з 2000 року рахуються довгостроковi векселi виданi у сумi 6000 тис. грн. Вiдповiдно до 

вимог МСФО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи», МСФО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання 

та оцiнка»,  

МСФЗ 9» Фiнансовi iнструменти» фiнансовi зобов’язання оцiнюють за амортизованою вартiстю iз застосуванням 

ефективної ставки вiдсоткiв.  

Товариство не переоцiнює фiнансовi зобов’язання та вiдображає у Балансi як поточнi зобов’язання.  

Ми не мали можливостi оцiнити який вплив могли мати результати переоцiнки на кiнець звiтного перiоду. 

3. Вiдповiдно до вимог п.17 МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони» 

Суб’єкт господарювання повинен розкривати iнформацiю щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу.  

Товариство не надало iнформацiю вiдносно таких компенсацiй. 

 

Умовно – позитивна думка 



На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – 

позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» станом на 31 грудня 2015 р. та її 

фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до концептуальної основи загального 

призначення. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Товариство веде бухгалтерський облiк та готує фiнансову звiтнiсть в українських гривнях у вiдповiдностi до вимог 

українського бухгалтерського i податкового законодавства. Фiнансова звiтнiсть, що додається складена на пiдставi 

облiкових даних, пiдготовлених у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, з 

коригуваннями, рекласифiкацiєю i трансформацiєю, необхiдними для подачi її у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (IFRS), (IAS). 

 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Статутний капiтал Товариства становить 29 829 тис. грн. Статутний капiтал Товариства сформований повнiстю.  

Внески учасникiв в статутний капiтал проведенi у встановлений законодавством термiн у повному обсязi. 

Загальна вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2015 року складає  

593 381 тис. грн., яка бiльше суми статутного капiталу на 563 552 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 

Цивiльного кодексу України. 

Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає.  

Розкриття iнформацiї стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутнє, оскiльки у звiтному перiодi Товариство 

не здiйснювало випуск цiнних паперiв. 

Розкриття iнформацiї стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного 

покриття вiдсутнє, оскiльки у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарських операцiй по iпотечних 

облiгацiях. 

Зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31.12.2015 року Товариство не має. 

Розкриття особливої iнформацiї про емiтента стосовно статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий 

ринок” 

Iнформацiя про емiтента стосовно статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»: 

- Прийняття рiшень про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, про 

викуп власних акцiй, отримання позики, або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активу емiтента протягом 

2015 року Товариством не приймались; 

- Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не вiдбувалися; 

- Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося; 

- Фактiв лiстингу/де лiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не вiдбувалося; 

- Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймались; 

- Змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалося. 

- Протягом 2015 року вiдбулися змiни власникiв акцiй, що становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

- Змiнилося кiлькiсть акцiй, якi належать КУА «Сварог» з 12894480 штук акцiй, що складає 10,8068% вiд статутного 

капiталу (10,9192% вiд голосуючих акцiй) на 8143259 штук акцiй, що складає 6,82483% вiд статутного капiталу 

(6,8958% вiд голосуючих акцiй), про що було здiйснено оприлюднення iнформацiї у загальнодоступнiй базi даних 

Комiсiї 10.04.2015 р. Вiдповiдно, починаючи з 10.04.2015 р. по теперiшнiй час власниками 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй 

ПАТ «ЧЕНIГIВОБЛЕНЕРГО» являються: 

 

Найменування юридичної особи Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй 

(штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 

Компанiя «UA Energy Distribution Holding Limited» 00000 Сyprus д/н Limassol Kimonos, 43 А Р.С.,3095 29829505 

25,0000000000 

Компанiя «Larva Investments Limited» 00000 Сyprus д/н Limassol Arch.Makariou III, 228 AYIOS PAVLOS COURT, 

BLOCK 29820000 24,9920300000 

Компанiя «Bikontia Enterprises Limited» 00000 Сyprus д/н Limassol Hafpliou, буд.15, оф.102 27687380 23,2046900000 

ТОВ «АВАЛIЯ» 49000 Україна Днiпропетровська д/н м. Днiпропетровськ проспект Газети «Правда», 29, офiс 712 

12894480 10,8068200000 

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 

Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 

емiтентом згiдно Рiшення вiд 03.12.2013 р.№2826 Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У 

вiдповiдностi до МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 

аудитором фiнансову звiтнiсть” суттєвої невiдповiдностi, iдентифiкованої в iншiй iнформацiї , отриманiй до дати 

аудиторського звiту не виявлено. 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi 

вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до 



змiни вартостi його цiнних паперiв i визначених частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та 

фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.  

Виконання значних правочинiв  

Ми виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог ст.70 Закону України “Про акцiонернi 

товариства” вiд 17.09.2008 р.№514 – VI. Вартiсть активiв станом на 31.12.2015 року складає 763 078 тис. грн.  

Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом, становить вiд 

10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства приймались Наглядовою радою 

Товариства. 

Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, рiшення про вчинення такого правочину 

передбачено приймати загальними зборами за поданням Наглядової ради. 

В 2015 роцi вiдбулися значнi правочини, якi вiдображенi в таблицi: 

НАЙМЕНУВАННЯ КОНТРАГЕНТА НОМЕР ДОГОВОРУ ВАЛЮТА ДОГОВОРУ ДАТА ПОЧАТКУ ДОГОВОРУ 

ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СУМА ДОГОВОРУ 

Тис.грн. НАМIР 

ДП «Енергоринок» №3984/02 вiд 30.03.2007р. Грн. 01.04.2007р. 31.12.2007р. з автоматичним продовженням кожного 

наступного року Купiвля-продаж електроенергiї За 2015р.: Оплата: 1260725,5 

Купiвля на суму: 

1176115,4 купiвля електроенергiї 

НГВУ 

«Чернiгiвнафтогаз» №71/VI/10115/170-VI вiд 05.11.2007р. Грн. 05.11.2007р. 31.12.2007р. з автоматичним 

продовженням кожного наступного року продаж електроенергiї За 2015р.: Нарахування всього 153778,(в т.ч.активна 

е/е 147658, реактивна е/е 6120) 

Оплата всього 164963, (в т.ч.активна е/е 158983, реактивна е/е 5980) Постачання електроенергiї 

Гвiдинцiвський ГПЗ ПАТ «Укрнафта» №122-iн/700 вiд 23.09.2008 р. Грн. 23.09.2008р. 31.12.2008р. з автоматичним 

продовженням кожного наступного року продаж електроенергiї За 2015р.: Нарахування всього 76399,(в т.ч.активна е/е 

75705, реактивна е/е 694) 

Оплата всього 79309, (в т.ч.активна е/е 78682, реактивна е/е 627) Постачання електроенергiї 

 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство 

дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 

Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства 

Згiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р.№514 – VI Наглядова рада акцiонерного 

товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариств посади внутрiшнього аудитора (створення 

служби внутрiшнього аудиту). Формування складу органiв корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО” здiйснюється вiдповiдно до Статуту а також згiдно 

прийнятих рiшень загальних зборiв ПАТ “ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО ”. 

В штатному розкладi Товариства передбачена служба внутрiшнього контролю: Ревiзiйна комiсiя. Перевiрка фiнансово 

– господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.  

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом. 

Щорiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» в звiтному перiодi не проводились, що не 

вiдповiдає нормам статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514 – VI., а саме : 

«Акцiонерне товариство зобов'язане щороку скликати Загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi Загальнi збори 

товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року».  

Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України “Про акцiонернi 

товариства” вiд 17.09.2008 р.№514 – VI та вимогам Статуту.  

Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року здiйснював 

зовнiшнiй аудит ТОВ “Аудиторська компанiя Аваль” по договору № 14 вiд 22.03.2016 р. 

Ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю ПАТ “ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО ”. 

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та 

бухгалтерський контроль. 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв ПАТ „ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО ”, достовiрнiсть звiтностi та 

включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. 

Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ 

“ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО”.  

На нашу думку прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам 

Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р.№514 – VI. 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта 

господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 

“Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”, 

ми виконали процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв 



суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi”. Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших 

працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти 

при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi 

процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали 

розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi , структуру та спосiб 

фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових 

результатiв. 

Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ “ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО ” визначає Наглядова рада, а загальне 

керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння Товариства. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства 

внаслiдок шахрайства низький. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Назва аудиторської фiрми ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль» 

 

Iдентифiкацiйний код  

юридичної особи 32440628 

Юридична адреса 

Україна,69032 м. Запорiжжя 

вул.Рекордна,11/9 

Номер, дата видачi Виписки 

з державного реєстру юридичних осiб 

Серiя ААВ №493819 

29.08.2012 р. 

Номер, дата видачi свiдоцтва про  

внесення до Реєстру суб’єктiв, якi  

можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 3167 вiд 28.03.2003 р., чинний 

до 28.02.2018 р. 

Номер, дата видачi сертифiката аудитора Серiя А№ 005557 30 жовтня 2003 року 

чинний до 30.10.2018 р. 

Телефон (061)284-90-84  

 

 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 

Дата та номер договору на  

проведення аудиту Договiр № 14 вiд 22.03.2016 р. 

Дата складання i дата закiнчення 

проведення аудиту 24.03.2016 р. –11.04.2016 р. 

 

Дата складання аудиторського висновку: 12 квiтня 2016 року  

 

Звiт пiдписано Генеральним директором  

ТОВ «Аудиторська компанiя Аваль» Педак В.Ф. 

д/н 

д/н 

д/н 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 0 0 

2 2014 1 1 

3 2013 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 
 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк; розподiл 

прибутку i збиткiв товариства за результатами роботи у 2013 роцi; розподiл 

нерозподiленого прибутку товариства за результатами роботи в 2001-2012рр.; 

прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за результатами роботи у 2001-

2013рр., затвердження розмiру, порядку, строку виплати дивiдендiв, дати 

складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв; внесення змiн 

до положень товариства. У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не 

скликались. 

Так 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  4 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  4 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) д/н 

 

д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
10 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 



Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi Наглядової ради 

не створенi 

Інші (запишіть)  д/н 

 

д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): д/н 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
X 

 

Інше (запишіть)  д/н 

 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 3 

 

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?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

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) Так 

 

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) Ні 



 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 



Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 



Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/н  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 24.12.2008 ; яким органом управління прийнятий: 

затверджено на засiданнi Правлiння, протокол №26 вiд 24.12.2008р.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

розмiщено на власному веб-сайтi  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/н 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 22815333 

Територія 
 

за КОАТУУ 7410136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 35.13 

Середня кількість 

працівників 
3341 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
вул. Горького, 40, м.Чернiгiв, Деснянський 

р-н, Чернiгiвська обл., 14000, Україна  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 7557 6712 0 

первісна вартість 1001 20605 20619 0 

накопичена амортизація 1002 13048 13907 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 479937 425796 0 

первісна вартість 1011 993787 1018077 0 

знос 1012 513850 592281 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 50 50 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 2376 7914 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 489920 440472 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 26515 31387 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 30197 61026 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

1133 

 

85588 

 

0 

з бюджетом 1135 2758 13458 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 897 2602 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 55279 113821 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 7760 14774 0 

Усього за розділом II 1195 124539 322656 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 614459 763128 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29829 29829 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 181071 180249 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 4474 4474 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 302488 378782 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 517862 593334 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 6000 6000 0 

за товари, роботи, послуги 1615 5478 21002 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 15002 9409 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 2660 1797 0 

за розрахунками зі страхування 1625 2791 3569 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 6222 7935 0 

за одержаними авансами 1635 50177 103649 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 916 1528 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 10011 16702 0 

Усього за розділом IІІ 1695 96597 169794 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 614459 763128 0 

 

Примітки Зареєстрований капiтал становить 29829506 грн. 

Керівник В.I. Ткач 

Головний бухгалтер В.В. Куценко 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1457181 1149279 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 1365762 ) ( 1067561 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

91419 

 

81718 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 25254 8411 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 37512 ) ( 28296 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6990 ) ( 6969 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

72171 

 

54864 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 8703 15067 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 37 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 132 ) ( 494 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

80742 

 

69400 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4444 12211 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

76298 

 

57189 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 76298 57189 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 77979 67086 

Витрати на оплату праці 2505 185971 171142 

Відрахування на соціальні заходи 2510 64898 60137 

Амортизація 2515 79469 34742 



Інші операційні витрати 2520 31464 28710 

Разом 2550 439781 361817 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 119318024 119318024 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 119318024 119318024 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.64 0.48 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.64 0.48 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Для визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї Товариство 

використовує метод нарахуванн. Згiдно з цим методом 

доход визнається у момент, коли електроенергiя 

вiдпущена споживачу. Чистий прибуток на 1 акцiю (рядок 

2610 гр.3 ) дорiвнює 0,64 грн., (рядок 2610 гр. 4) дорiвнює 

0,48 грн. Скоригований чистий прибуток на одну акцiю 

(рядок 2615 гр.3) дорiвнює 0,64 грн. , (рядок 2615 гр. 4) 

дорiвнює 0,48 грн. 

Керівник В.I.Ткач 

Головний бухгалтер В.В. Куценко 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

1663412 

 

1336360 

Повернення податків і зборів 3005 36 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 36 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 103649 50177 

Надходження від повернення авансів 3020 158 639 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 14435 3519 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 3607 1821 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 8536 25840 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1217967 ) 

 

( 941890 ) 

Праці 3105 ( 152485 ) ( 141541 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 72228 ) ( 67590 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 116216 ) ( 87888 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 10846 ) ( 7116 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 71636 ) ( 52219 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 33734 ) ( 28553 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 85589 ) ( 1131 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 2931 ) ( 830 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 11468 ) ( 32507 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 134949 144979 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 67388 ) ( 44986 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 9015 ) ( 54332 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -76403 -99318 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 4 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 37 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4 -37 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 58542 45624 

Залишок коштів на початок року 3405 55279 9655 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 113821 55279 

 

Примітки 

Для складання звiту про рух грошових коштiв за 2015 рiк 

використовувались наступнi форми: 

1.Баланс станом на 31.12.2015 

2.Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк. 

Керівник В.I.Ткач 

Головний бухгалтер В.В. Куценко 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 
 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 22815333 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 29829 0 181071 4474 302488 0 0 517862 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 29829 0 181071 4474 302488 0 0 517862 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 76298 0 0 76298 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -4 0 0 -4 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 -822 0 0 0 0 -822 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 -822 0 76294 0 0 75472 

Залишок на 

кінець року 
4300 29829 0 180249 4474 378782 0 0 593334 

 

Примітки 

По статтi "Скоригований залишок" показаний залишок власного капiталу на початок 

звiтного перiоду пiсля вiдповiдних коригувань. 

У статтi "Чистий прибуток" вiдображений прибуток зi звiту про фiнансовi результати. 

У статтi "Залишок на кiнець року" показанi суми власного капiталу, якi наведенi у 

"Балансi" Товариства на кiнець року. 

Керівник В.I.Ткач 

Головний бухгалтер В.В. Куценко 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 22815333 

Територія 
 

за КОАТУУ 7410136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 35.13 

Середня кількість 

працівників 
3523 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 

вул. Горького, 40, Деснянський р-н, 

м.Чернiгiв, Чернiгiвська обл., 14000, 

Україна 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 7557 6712 0 

 первісна вартість 1001 20605 20619 0 

 накопичена амортизація 1002 13048 13907 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 479937 425796 0 

 первісна вартість 1011 993861 1018151 0 

 знос 1012 513924 592355 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

 первісна вартість 1021 0 0 0 

 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 2377 7914 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 489871 440422 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 26515 31387 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 30196 61025 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

1133 

 

85588 

 

0 

 з бюджетом 1135 2758 13458 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 897 2602 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 55279 113822 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

 резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 



 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 7761 14774 0 

Усього за розділом II 1195 124539 322656 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 614410 763078 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29829 29829 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 181071 180249 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 4474 4474 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 302539 378829 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 517913 593381 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

 за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 6000 6000 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 5115 20612 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 15073 9489 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 2660 1797 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 2852 3631 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 6353 8083 0 

 за одержаними авансами 1635 50177 103649 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 916 1531 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 10011 16702 0 

Усього за розділом IІІ 1695 96497 169697 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 614410 763078 0 

 

Примітки Зареєстрований капiтал становить 29829506 грн. 

Керівник В.I.Ткач 

Головний бухгалтер В.В.Куценко 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 22815333 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1457181 1149279 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 -1365532 -1067403 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

91649 

 

81876 

 збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 25255 8409 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 37699 ) ( 28450 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7037 ) ( 6970 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 72168 54865 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 8703 15067 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 37 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 132 ) ( 494 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

80739 

 

69401 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4445 -12211 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

76294 

 

57190 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 76294 57190 

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

 

2470 

 

76294 

 

57190 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480 

 

76294 

 

57190 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 75032 64409 

Витрати на оплату праці 2505 188116 173115 

Відрахування на соціальні заходи 2510 65689 60824 

Амортизація 2515 79469 34742 

Інші операційні витрати 2520 31480 28724 

Разом 2550 439786 361814 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 119318024 119318024 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 119318024 119318024 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.64 0.48 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.64 0.48 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Для визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї Товариство 

використовує метод нарахування. Згiдно з цим методом 

доход визнається у момент, коли електроенергiя 

вiдпущена споживачу. Чистий прибуток на 1 акцiю (рядок 

2610 гр.3) дорiвнює 0,64 грн., (рядок 2610 гр.4) дорiвнює 

0,48 грн. Скоригований чистий прибуток на одну акцiю 

(рядок 2615 гр.3) дорiвнює 0,64 грн., (рядок 2615 гр.4) 

дорiвнює 0,48 грн. 

Керівник В.I.Ткач 

Головний бухгалтер В.В.Куценко 
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Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО" 
за ЄДРПОУ 22815333 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

1663412 

 

1336364 

Повернення податків і зборів 3005 36 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 36 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 103649 50177 

Надходження від повернення авансів 3020 158 639 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 14435 3519 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 3607 1821 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 8538 25840 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 1214473 ) ( 938691 ) 

Праці 3105 ( 154206 ) ( 143170 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 73074 ) ( 68328 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 117144 ) ( 88723 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 10846 ) ( 7116 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 72219 ) ( 52754 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 34079 ) ( 28853 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 85589 ) ( 1131 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 2931 ) ( 830 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 11468 ) ( 32508 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 134950 144979 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 67388 ) ( 44986 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 9015 ) ( 54332 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -76403 -99318 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 4 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 37 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4 -37 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 58543 45624 

Залишок коштів на початок року 3405 55279 9655 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 113822 55279 

 

Примітки 

Для складання звiту про рух грошових коштiв за 2015 рiк 

використовувались наступнi форми: 

1. Баланс станом на 31.12.2015 рiк 

2. Звiт про фiнансовий результат за 2015 рiк 

Керівник В.I.Ткач 

Головний бухгалтер В.В.Куценко 
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

 амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості: 

 за товари, роботи, послуги 

 

3561 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

 фінансових інвестицій 

 

3200 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

 відсотків 

 

3215 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

 фінансових інвестицій 

 

3255 

 

X 

 

0 

 

X 

 

( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

3300 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

 

3345 

 

X 

 

0 

 

X 

 

0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 
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Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 
Разом зареєстрований 

капітал 

капітал у 

дооцінках 

додатковий 

капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

неоплачений 

капітал 

вилучений 

капітал 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 

початок року 
4000 29829 0 181071 4474 302539 0 0 517913 0 517913 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 29829 0 181071 4474 302539 0 0 517913 0 517913 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

4100 0 0 0 0 76294 0 0 76294 0 76294 

Інший сукупний 

дохід за звітний 
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



період 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 

різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -4 0 0 -4 0 -4 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 
4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, належна 

до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 
4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



матеріальне 

заохочення 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -822 0 0 0 0 -822 0 -822 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої 

частки в дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 -822 0 76290 0 0 75468 0 75468 

Залишок на кінець 

року 
4300 29829 0 180249 4474 378829 0 0 593381 0 593381 

 

Примітки 

По статтi "Скоригований залишок" показаний залишок власного капiталу на початок 

звiтного перiоду пiсля вiдповiдних коригувань. У статтi "Чистий прибуток" 

вiдображений прибуток зi звiту про фiнансовi результати. У статтi "Залишок на 



кiнець року" показанi суми власного капiталу, якi наведенi у "Балансi" Товариства на 

кiнець року. 

Керівник В.I.Ткач 

Головний бухгалтер В.В.Куценко 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки 

до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» 

за 2015 рiк 

 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» за 2015 рiк вважається такою, що повнiстю 

складена за МСФЗ. 

Основнi вiдомостi про Товариство 

Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» 

Скорочена назва: ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» 

Код ЄДРПОУ: 22815333 

Юридична i фактична адреса: вул. Горького, 40, м. Чернiгiв, Україна, 14000. 

Офiцiйна сторiнка в Iнтернет, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство: 

chernigivoblenergo.com.ua 

Адреса електронної пошти: kanc@energy.cn.ua 

Опис економiчного середовища, в якому функцiонує пiдприємство 

Основним видом дiяльностi товариства є постачання електроенергiї за регульованими тарифами та 

передача її мiсцевими електромережами 0,4 - 110 кВ на територiї однiєї з найбiльших за розмiрами 

областей України – Чернiгiвської. Площа лiцензiйної дiяльностi становить близько 31,9 тис.кв.км. 

Основним завданням ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» є забезпечення якiсного та безперебiйного 

енергопостачання регiону, максимально ефективна спiвпраця зi всiма без виключення 

споживачами, збалансоване задоволення потреб всiх зацiкавлених сторiн: споживачiв, акцiонерiв 

та суспiльства вцiлому.  

До складу Товариства входять вiдокремленi структурнi пiдроздiли – 22 райони електричних 

мереж, Чернiгiвськi мiськi електричнi мережi, 2-а пiдроздiли по обслуговуванню високовольтних 

електричних мереж i Будiвельно-транспортне управлiння, якi розташованi на територiї 

Чернiгiвської областi та в мiстi Чернiгiв. 

Вiдокремленi пiдроздiли Товариства не є юридичними особами. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» є новим найменуванням 

Вiдкритого акцiонерного товариства енергопостачальної компанiї «Чернiгiвобленерго» вiдповiдно 

до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». 

Товариство є правонаступником Державного енергетичного пiдприємства та Державної 

акцiонерної енергопостачальної компанiї «Чернiгiвобленерго», яка була заснована вiдповiдно до 

наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 31 липня 1995 р, №136 шляхом 

перетворення Державного енергопостачального пiдприємства «Чернiгiвобленерго» у акцiонерну 

компанiю вiдповiдно до Указу Президента України вiд 4 квiтня 1995 р. №282/95 «Про структурну 

перебудову в електроенергетичному комплексi України». 

Загальними зборами акцiонерiв вiд 18 квiтня 2011 р. (протокол №7) затверджено Статут ПАТ 

«ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО», державну реєстрацiю змiн до установчих документiв проведено 

Виконкомом Чернiгiвської мiської ради 20 квiтня 2011 р. 

Основнi види дiяльностi вiдповiдно даних Головного управлiння статистики у Чернiгiвськiй 

областi за КВЕД-2010: 

35.13 Розподiлення електроенергiї (основний); 

35.11 Виробництво електроенергiєю; 

35.14 Торгiвля електроенергiєю; 

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 

42.22 Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй; 

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 

61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку; 



71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури; 

74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.; 

85.32 Професiйно-технiчна освiта. 

Основнi лiцензiї: 

-Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом (безстрокова лiцензiя серiї АГ №500368 

видана 19.05.2011 р.); 

-Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами (безстрокова 

лiцензiя серiї АГ №500367 видана 19.05.2011 р.). 

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

Товариство володiє 100 % статутного капiталу Дочiрнього пiдприємства Фiрми 

«Унiверсалмаркет» (юридична адреса: 14000, м. Чернiгiв, вул. Пушкiна, 16). 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2015 р. включає сукупнiсть показникiв ПАТ 

«ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» та дочiрнього пiдприємства Фiрми «Унiверсалмаркет» (за вирахуванням 

внутрiшньогрупового сальдо та внутрiшньогрупових операцiй). 

До органiв державної статистики ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» та Фiрма «Унiверсалмаркет», як 

окремi юридичнi особи, подавали фiнансову звiтнiсть окремо. 

Коментар 

до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО»  

за 2015 рiк  

1.Валюта звiтностi 

Ця фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України – гривнi. 

2.Облiкова полiтика ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» 

Облiкова полiтика звiтного перiоду вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в 

попередньому звiтному роцi. 

Протягом 2015 року Товариство вело бухгалтерський облiк згiдно з наказом № 381 вiд 23.10.2012 

року «Про облiковi полiтики та бухгалтерський облiк». 

Облiкова полiтика Товариства визначає сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що 

використовуються для вiдображення в бухгалтерському облiку господарських операцiй та 

складання фiнансової звiтностi за 2015 рiк. 

В Товариствi в 2015 роцi використовувався план рахункiв бухгалтерського облiку, затверджений 

Наказом Мiнфiну України вiд 30 листопада 1999 року №291 (у редакцiї наказу Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 09.12.2011 р. N 1591). Для ведення бухгалтерського та податкового облiку 

застосовується комп’ютерна програма «1С:Пiдприємство» Бухгалтерський облiк для України. 

Бухгалтерський та податковий облiк ведеться у вiдокремлених пiдроздiлах та в апаратi управлiння. 

Консолiдацiя iнформацiї здiйснюється в апаратi управлiння. 

При веденнi бухгалтерського облiку в 2015 роцi Товариство застосувало такi основнi принципи 

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: 

-автономнiсть; 

-обачнiсть (обережнiсть); 

-повне висвiтлення (вiдображення); 

-послiдовнiсть; 

-безперервнiсть; 

-нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат; 

-превалювання (перевага) сутностi над формою; 

-iсторична (фактична) собiвартiсть; 

-єдиний грошовий вимiрник; 

-перiодичнiсть. 

Основа подачi iнформацiї та принцип безперервного функцiонування 

Фiнансова звiтнiсть, що додається, складена на пiдставi облiкових даних, пiдготовлених у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi (IFRS), 

(IAS). 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу первiсної вартостi.  



Фiнансова звiтнiсть Товариства складена по принципу безперервного функцiонування. 

Фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю загального призначення. 

3.Проведення iнвентаризацiї 

Товариством перед складанням Фiнансової звiтностi за 2015 рiк було проведено iнвентаризацiю: 

•основних засобiв, нематерiальних активiв, незавершеного будiвництва та iнвестицiй станом на 

01.11.15, наказ № 366 вiд 27.10.15; 

•виробничих запасiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв, товарiв станом на 01.10.15, 

наказ № 316 вiд 21.09.15; 

•дебiторської та кредиторської заборгованостi, витрат майбутнiх перiодiв, грошових коштiв, 

фiнансових iнвестицiй та зобов’язань станом на 31.12.15, наказ № 454 вiд 30.12.15; 

Результати проведення iнвентаризацiй затвердженi засiданнями iнвентаризацiйних комiсiй.  

4.Суттєвi облiковi судження та оцiнки. 

Судження 

У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Товариства, крiм облiкових оцiнок, були 

зробленi певнi судження, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. 

Такi судження зокрема включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi 

Товариства. 

Невизначенiсть оцiнок 

Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел 

невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi несуть у собi ризик виникнення необхiдностi внесення 

коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року. 

Ризики, пов’язанi з податковим та iншим законодавством 

Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, 

включаючи контроль за валютними та митними операцiями, розвивається у процесi євроiнтеграцiї. 

Полiтична та економiчна ситуацiя на Українi протягом останнього часу характеризується 

нестабiльнiстю. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя 

залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших 

державних органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Поточна 

ситуацiя в країнi та її подальший розвиток можуть мати негативний наслiдок на результати 

дiяльностi та фiнансове становище Товариства, ефект такого впливу на сьогоднi визначити 

складно. Керiвництво вважає, що у Товариствi прийнято всi необхiднi заходи щодо забезпечення 

стабiльностi ведення його дiяльностi, Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi 

передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.  

Зобов’язання за виплатами працiвникiв 

Для забезпечення вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат у Товариствi створюється та 

вiдображається у фiнансовiй звiтностi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам. 

Резерв сумнiвної заборгованостi 

Товариство регулярно перевiряє стан дебiторської, кредиторської та iншої заборгованостi, 

передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення 

корисностi активiв. 

Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких 

збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. 

Товариство здiйснює оцiнку, виходячи з iсторичних даних та об’єктивних ознак зменшення 

корисностi. 

Забезпечення за судовими процесами 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими 

судовим позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по 

зобов’язанням, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, може мати вплив на 

фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства. 

Фактичнi та потенцiйнi зобов’язання i операцiйнi ризики 

У Товариствi створенi такi забезпечення та резерви: 

-забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам; 

-резерв сумнiвних боргiв (по дебiторськiй заборгованостi на основi класифiкацiї по групах 



споживачiв та термiнах її виникнення); 

-резерв знецiнювання фiнансових iнвестицiй; 

-резерв знецiнювання виробничих запасiв (по нелiквiдних запасах); 

-забезпечення пiд штрафнi санкцiї. 

Данi по забезпеченнях та резервах – додаток 1 таблиця 4. 

Вiдповiдно МСБО 37 у Товариства є умовнi зобов’язання у розмiрi 7 103,2 тис. грн., в тому числi 

позови до Товариства: податковi повiдомлення рiшення на суму 1 151,9 тис. грн., вiдшкодування 

матерiальної та моральної шкоди на суму 59,3 тис. грн., частина чистого прибутку у розмiрi 5 892 

тис. грн.  

 

5.Основнi засоби 

Облiк основних засобiв проводиться вiдповiдно МСБО 16. 

Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться централiзовано в апаратi управлiння 

по кожному iнвентарному об’єкту в комп’ютернiй програмi «1-С Пiдприємство». 

Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю, на пiдставi 

первинних документiв. При безоплатному отриманнi необоротних активiв дохiд визнається в 

момент зарахування активiв на баланс Товариства згiдно з Концептуальною основою МСФЗ.  

Критерiй iстотностi для визнання по основних засобах встановлено вище 2 500,00 грн. У зв’язку з 

внесенням змiн до ПКУ, з 01.09.2015 критерiй iстотностi для визнання по основних засобах 

встановлено вище 6 000,00 грн.  

Оцiнка основних засобiв пiсля визнання проводиться за моделлю собiвартостi.  

До складу основних засобiв у 2015 роцi зараховано об’єкти основних засобiв, якi наданi ПАТ 

«ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО» на правi господарського вiдання, первiсною вартiстю 2192 тис.грн.  

Також до складу основних засобiв у 2015 роцi зараховано безоплатно отриманi об’єкти основних 

засобiв на суму 219 тис.грн. 

Вибуття (виведення) з експлуатацiї основних засобiв здiйснюється на пiдставi вiдповiдних 

документiв. 

Витрати, понесенi Товариством на пiдтримання основних засобiв в робочому станi та одержання 

первiсно визначеної 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 вартiсть основних засобiв. 

У звiтному перiодi для нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському та 

податковому облiку застосовується метод прискореного зменшення залишкової вартостi (в 

попередньому звiтному перiодi застосовано прямолiнiйний метод). 

Переоцiнка основних засобiв не проводилась. 

До складу основних засобiв включено залишки по незавершених капiтальних iнвестицiях в 

основнi засоби та аванси по капiтальному будiвництву. 

В разi виконання незалежної оцiнки справедлива вартiсть основних засобiв суттєво 

вiдрiзнятиметься вiд балансової вартостi. Орiєнтовна вартiсть основних засобiв (з урахуванням 

незавершених капiтальних iнвестицiй) становить 3 363 823 тис.грн. 

Данi про рух основних засобiв протягом 2015 року наведено у додатку 1 (таблицi 2 та 2.1). 

6.Нематерiальнi активи 

Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс по первiснiй вартостi. 

Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась. 

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується протягом визначеного строку корисного 

використання прямолiнiйним методом. 

Амортизацiю нематерiальних активiв включено до таких рядкiв Звiту про фiнансовi результати 

(форма 2):  

Стаття Звiту про фiнансовi результати (форма 2) Сума амортизацiї нематерiальних активiв,  

включена до статтi, тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,  

робiт, послуг) (рядок 2050) 844,6 

Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130) 22,5 



Всього 867,1  

До складу нематерiальних активiв включено залишки по незавершених капiтальних iнвестицiях в 

нематерiальнi активи. 

В разi виконання незалежної оцiнки справедлива вартiсть нематерiальних активiв суттєво 

вiдрiзнятиметься вiд балансової вартостi. Орiєнтовна вартiсть нематерiальних активiв становить 

10 473 тис.грн. 

Данi про рух нематерiальних активiв протягом 2015 року – додаток 1 (таблиця 1 та 1.1). 

7.Iншi фiнансовi iнвестицiї 

Iнвестицiї в акцiї ВАТ Банку «БIГ Енергiя» в розмiрi 3001 тис. грн., придбанi у 2002р., 

класифiковано як такi, що утримуються для продажу. За даними сайту www.bank.gov.ua 

Нацiональним банком України 02.04.2015 р. прийнято рiшення про затвердження лiквiдацiйного 

балансу ВАТ Банк «БIГ Енергiя». Непроданi активи на перелiк вимог кредиторiв передано 

юридичнiй особi – ТОВ «Брокiнвестгруп». Резерв знецiнювання фiнансових iнвестицiй 3001 тис. 

грн. (резерв створено на дату переходу на МСФЗ – 01.01.2012 р.). 

Данi про фiнансовi iнвестицiї – додаток 1 таблиця 3. 

8.Запаси 

Облiк запасiв проводиться вiдповiдно МСБО 2. 

Придбанi чи виготовленi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi.  

Сума транспортно-заготiвельних витрат накопичується на окремому субрахунку облiку запасiв та 

щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, 

що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi, тощо) за звiтний мiсяць. Сума 

транспортно-заготiвельних витрат, яка вiдноситься до запасiв, що вибули, визнається як добуток 

середнього вiдсотка транспортно-заготiвельних витрат i вартостi запасiв, що вибули, з 

вiдображенням її на тих самих рахунках облiку, у кореспонденцiї з якими вiдображено вибуття 

цих запасiв. Середнiй вiдсоток транспортно-заготiвельних витрат визначається дiленням суми 

залишкiв транспортно-заготiвельних витрат на початок звiтного мiсяця i транспортно-

заготiвельних витрат за звiтний мiсяць. 

В процесi використання запасiв використовується формула «перше надходження – перший 

видаток» (ФIФО). 

У Товариствi створюється резерв знецiнювання виробничих запасiв в сумi нелiквiдних запасiв. 

Станом на 31.12.2015 р. сума резерву становить 328 тис. грн. До складу статтi «Виробничi запаси» 

включено залишки запасiв, малоцiнних швидкозношуваних предметiв, малоцiнних необоротних 

матерiальних активах, не введених в експлуатацiю, та товарiв за виключенням резерву 

знецiнювання виробничих запасiв – всього 31 387 тис. грн. 

Сума запасiв, визнаних як витрати протягом перiоду: 

Стаття Звiту про фiнансовi результати (форма 2) Сума запасiв, включена до статтi,  

тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, 

робiт, послуг) (рядок 2050) 61 554,6 

Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130) 1 384,6 

Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180) 2 499,1 

Iншi витрати (рядок 2270) 63,5 

Всього 65 501,8 

Данi по запасах – додаток 1 таблиця 5. 

9.Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Загальна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1125 форми 1) складає 61 

025 тис. грн. 

Активна електроенергiя всього 

сума дебiторської заборгованостi - 62 058,1 тис.грн 

cума резерву - 3 315,9 тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. -58 742,2 

в т.ч. Сiльгоспспоживачi  

сума дебiторської заборгованостi- 231,8тис.грн 



cума резерву -213,90тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. -17,9 тис.грн 

Промисловiсть 

сума дебiторської заборгованостi- 8 080,3 тис.грн 

cума резерву - 1 620,0 тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. 6460,3 тис.грн 

Бюджет 

сума дебiторської заборгованостi- 1732,3 тис.грн 

cума резерву - 0 тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. 1732,3тис.грн 

ЖКГ 

сума дебiторської заборгованостi- 31723,7тис.грн 

cума резерву 1137,4тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. 30586,3 тис.грн 

Населення 

сума дебiторської заборгованостi- 19 579,4 тис.грн 

cума резерву 150,9 тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. 19 428,5 тис.грн 

Iншi споживачi 

сума дебiторської заборгованостi- 710,6 тис.грн 

cума резерву 193,7 тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. 516,9 тис.грн 

Реактивна електроенергiя 

сума дебiторської заборгованостi- 1991,5 тис.грн 

cума резерву 34,9 тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. 1 956,6 тис.грн 

Iншi 

сума дебiторської заборгованостi - 364,7 тис.грн 

cума резерву 38,5 тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. 326,2 тис.грн 

РАЗОМ 

сума дебiторської заборгованостi- 64 414,3 тис.грн 

cума резерву 3389,3 тис.грн 

сума у рядку 1125 форми 1 станом на 31.12.2015 р. 61 025,00 тис.грн. 

тис.грн. 

Групи споживачiв 

Активна електроенергiя всього  

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 57 468,5 Сума резерву 0 

Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 1 921,9 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0 Сума резерву 

670,8  

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 2 667,7 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0 Сума резерву 2 

645,1 . 

в т.ч.Сiльгоспспоживачi 

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 17,9 Сума резерву 0 

Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 0 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0 Сума резерву 0 

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 213,9 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 1,00 Сума резерву 

213,9  



Промисловiсть 

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 5 665,4 Сума резерву 0 

Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 1 394,6 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0,43 Сума резерву 

599,7 

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 1 020,3 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 1,00 Сума резерву 

1 020,3. 

Бюджет 

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 1 732,3 Сума резерву 0 

Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 0 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0 Сума резерву 0 

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 0 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0 Сума резерву 0. 

ЖКГ 

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 30 282,2. Сума резерву 0 

Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 304,1 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0 Сума резерву 0 

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 1 137,4 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 1,00 Сума резерву 

1 137,4. 

Населення 

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 19 264,2. Сума резерву 0 

Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 202,4 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0,30 Сума резерву 

60,7 

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 112,8 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0,80 Сума резерву 

90,2. 

Iншi споживачi 

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 506,5. Сума резерву 0 

Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 20,8 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0,50 Сума резерву 

10,4 

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 183,3 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 1,00 Сума резерву 

183,3. 

Реактивна 

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 1 836,2. Сума резерву 0 

Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 150,5 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0,20 Сума резерву 

30,1 

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 4,8 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 1,00 Сума резерву 4,8. 

Iншi  

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 305,00. Сума резерву 0 



Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 42,5 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0,50 Сума резерву 

21,3 

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 17,2 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 1,00 Сума резерву 

17,2. 

РАЗОМ 

До 1 року 

сума дебiторської заборгованостi 59 609,7. Сума резерву 0 

Вiд 1 року до 3 рокiв 

сума дебiторської заборгованостi 2 114,9 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0 Сума резерву 

722,2 

Понад 3 роки 

сума дебiторської заборгованостi 2 689,7 Пропонуємий коефiцiєнт сумнiвностi 0 Сума резерву 2 

667,1. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi за вiдпущену електроенергiю споживачам за 

групами станом на 01.01.2015 р. становить 32 090 тис. грн., станом на 31.12.2015 р.- 62 058,1 тис. 

грн. 

Аналiз лiквiдностi дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi за вiдпущену активну 

електроенергiю: 

Група споживачiв 

Сiльгоспспоживачi 

Загальна сума заборгованостi 231,8 тис.грн. 

В тому числi по ступенi лiквiдностi 

нелiквiдна 213,9 тис.грн., умовно-лiквiдна 0, лiквiдна 17,9 тис.грн. 

Промисловiсть 

Загальна сума заборгованостi 8 080,3 тис.грн. 

В тому числi по ступенi лiквiдностi 

нелiквiдна 564,1тис.грн., умовно-лiквiдна 2 653,1 тис.грн., лiквiдна 4 863,2 тис.грн. 

Бюджет 

Загальна сума заборгованостi 1 732,3 тис.грн. 

В тому числi по ступенi лiквiдностi 

нелiквiдна 0тис.грн., умовно-лiквiдна 0тис.грн., лiквiдна 1 732,3 тис.грн. 

ЖКГ 

Загальна сума заборгованостi 31 723,7 тис.грн. 

В тому числi по ступенi лiквiдностi 

нелiквiдна 1 137,3 тис.грн., умовно-лiквiдна 12 706,0 тис.грн., лiквiдна 17 880,3 тис.грн. 

Населення 

Загальна сума заборгованостi 19 579,4 тис.грн. 

В тому числi по ступенi лiквiдностi 

нелiквiдна 6,9 тис.грн., умовно-лiквiдна 261,0 тис.грн., лiквiдна 19 311,5 тис.грн. 

Iншi споживачi 

Загальна сума заборгованостi 710,6 тис.грн. 

В тому числi по ступенi лiквiдностi 

нелiквiдна 118,3 тис.грн., умовно-лiквiдна 162,3 тис.грн., лiквiдна 430,0 тис.грн. 

ВСЬОГО 

Загальна сума заборгованостi 62 058,1 тис.грн. 

В тому числi по ступенi лiквiдностi 

нелiквiдна 2 040,5 тис.грн., умовно-лiквiдна 15 782,4 тис.грн., лiквiдна 44 235,2 тис.грн. 

Резерв сумнiвних боргiв у товариствi створюється на основi класифiкацiї сегментованої 

дебiторської заборгованостi (основнi споживачi, сiльгоспвиробники, населення (фiзичнi особи), 

бюджет, ЖКГ, iншi) по термiнах її виникнення. За рiк за рахунок резерву списано 11 тис. грн. У 1 

кварталi 2015 року вiдкоригована сума резерву 80 тис. грн., у 2-4 кварталi 2015 року нарахована 



сума резерву 88 тис. грн.  

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

Заборгованiсть: 

Розрахунки за нарахованими доходами 

Сума - 2327,2 тис. грн 

Резерв - 0 тис.грн. 

Сума у формi 1 станом на 31.12.2015 р.- 2327,2 тис. грн 

Розрахунки з фiзичними особами 

Сума - 3,7 тис. грн  

Резерв - 1,7 тис. грн  

Сума у формi 1 станом на 31.12.2015 р.- 2,0 тис. грн 

Розрахунки за претензiями 

Сума - 13,6тис. грн  

Резерв - 13,6 тис. грн  

Сума у формi 1 станом на 31.12.2015 р.- 0 тис. грн 

Розрахунки за ремонт лiчильникiв 

Сума - 0,9тис. грн  

Резерв - 0 тис. грн  

Сума у формi 1 станом на 31.12.2015 р.- 0,9 тис. грн 

Розрахунки iз загальнообов’язкового державного соцiального страхування 

Сума - 20,5 тис. грн  

Резерв - 0 тис. грн  

Сума у формi 1 станом на 31.12.2015 р.- 20,5 тис. грн 

Витрати майбутнiх перiодiв 

Сума - 250,9 тис. грн  

Резерв - 0 тис. грн  

Сума у формi 1 станом на 31.12.2015 р.- 250,9 тис. грн 

РАЗОМ 

Сума - 2616,8 тис. грн  

Резерв - 15,3 тис. грн  

Сума у формi 1 станом на 31.12.2015 р.- 2601,5 тис. грн 

11. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Рядок 1165 форми 1 «Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi» складаються iз 

залишкiв на банкiвських рахунках – 113 822 тис. грн.  

Грошовi кошти в розмiрi 10 тис. грн., розмiщенi на поточному депозитi строком до 09.10.2016 р., 

вiдображенi у складi iнших оборотних активiв (рядок 1190 форми 1). 

Середнiй процент за депозитом у звiтному роцi становив 15%. 

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

Заборгованiсть Сума станом на 31.12.2015 р., тис. грн  

Постачальники ТМЦ, необоротних активiв - 17 478,0 

За виконанi роботи, послуги - 2 550,7 

По капiтальному будiвництву - 583,3 

РАЗОМ - 20 612,0 

13. Iншi поточнi зобов’язання 

Загальна сума iншої кредиторської заборгованостi (рядок 1690 форми 1) на 31.12.2015р. складає 16 

702 тис. грн. 

Заборгованiсть Сума, тис. грн. 

Розрахунки з пiдзвiтним особами - 11,8 

Податковий кредит з ПДВ - 15 719,8 

Розрахунки по виконавчих листах - 181,0 

Розрахунки з банками за РКО - 272,6 

Iншi поточнi зобов’язання - 516,8 

РАЗОМ - 16 702,0 



14.Власний капiтал 

Статутний 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, вiдображений у 

фiнансовiй звiтностi за вартiстю 1995 року. 

Резервний капiтал складається з внескiв, якi утримуються Товариством з чистого прибутку. 

Резервний фонд створюється для покриття неочiкуваних втрат вiдповiдно до положень дiючого 

законодавства України та статутних документiв.  

Додатковий капiтал складається з обов'язкових дооцiнок, проведених у вiдповiдностi до вимог 

законодавства до 2000 року, та iз залишкової вартостi основних засобiв, отриманих вiд 

територiальної громади м. Чернiгова на правi господарського вiдання. 

15.Прибуток на акцiю  

Показник 2015 рiк 

Прибуток, грн. - 76 293 488,40 грн.  

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу - 119 318 024 шт. 

Прибуток у розрахунку на 1 акцiю. - 0,63941грн. 

Протягом 2015 року було виплачено дивiденди за результатами роботи за 2001-2010 роки у сумi 

2,4 тис. грн., за 2011 рiк – 0,9 тис. грн., за 2012 рiк – 0,9 тис. грн.  

На дату звiту рiшення про нарахування дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2014-2015 р. не прийнято. 

16.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 2015 рiк вiдстроченi податковi активи збiльшилися на 4 115 тис. грн., вiдстроченi податковi 

зобов’язання зменшилися на 1 422 тис. грн. 

Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2015 р. 

Найменування тимчасової рiзницi Сума, тис. грн. 

1.Резерв знецiнювання виробничих запасiв - 59,1 

2.Забезпечення по невикористаних вiдпустках - 0,9 

3.По основних виробничих фондах - 7 965,8 

4.Забезпечення пiд штрафнi санкцiї - 49,0 

РАЗОМ 8 074,8 

Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 31.12.2015 р. 

1.Дебiторська заборгованiсть, що буде оплачена за рахунок бюджетних коштiв -13,4 тис.грн 

2.По модернiзацiї, реконструкцiї основних виробничих фондiв, не введених в експлуатацiю-133,4 

тис.грн 

3. По модернiзацiї, реконструкцiї, ремонтах безоплатно отриманих та орендованих основних 

виробничих фондiв– 12,8тис.грн. 

4. По нематерiальних активах - 0,9 тис. грн. 

РАЗОМ 160,5 тис.грн. 

У формi 1 вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання вiдображено в 

рядку 1045 в сумi 7 914 тис. грн. в згорнутому виглядi. 

Данi з податку на прибуток – додаток 1 таблиця 6. 

17. Дохiд 

Доходи визнаються за наявностi вiрогiдностi отримання Товариством вiдповiдних економiчних 

вигод вiд операцiї i можливостi достовiрної оцiнки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна 

частина ризикiв i вигод, пов’язаних з власнiстю на товари, переходить покупцевi, i суму доходу 

можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг визнається в момент, коли послуги надано. 

Дохiд вiд продажу товарiв (робiт, послуг) визначається згiдно з виставленими рахунками за 

вирахуванням ПДВ. 

За 2015 рiк структура доходiв (чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг)) по ПАТ «ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО»: 

Доходи вiд виробництва, розподiлення та торгiвлi електроенергiєю - 1 413 718 тис.грн 



Доходи вiд виконаних робiт (послуг)- 15 456 тис.грн 

Доходи вiд реалiзацiї товарiв - 259 тис.грн 

Дохiд вiд реактивної електроенергiї - 27 748 тис.грн. 

Загальна сума доходiв (рядок 2000 форми 2) - 1 457 181 тис.грн 

18.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Витрати 

Собiвартiсть виробництва, розподiлення та торгiвлi електроенергiєю 1 359 481 тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованих робiт i послуг 5 792 тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 259 тис. грн. 

Загальна собiвартiсть (рядок 2050 форми 2) 1 365 532 тис. грн. 

19.Iншi операцiйнi доходи  

До рядка 2120 форми 2 – «Iншi операцiйнi доходи» включаються: 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 3 977 тис.грн 

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 13 тис.грн 

Одержанi штрафи, пенi, неустойки - 3 606 тис.грн 

Вiдшкодування ранiше списаних активiв – 327 тис.грн. 

Дохiд по нарахуванню вiдсоткiв (по депозитному договору та залишках на рахунках) - 16 268 

тис.грн. 

Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 1 064 тис.грн 

РАЗОМ - 25 255 тис.грн. 

 

Доходи 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. 

20. Iншi доходи 

До рядка 2240 «Iншi доходи» форми 2 включаються:  

Дохiд вiд безоплатно одержаних основних засобiв- 219 тис.грн. 

Дохiд в розмiрi амортизацiї основних засобiв, що отриманi на правi господарського вiданняi – 3 

013 тис.грн 

Iншi доходи- 5 471 тис.грн. 

РАЗОМ - 8 703 тис.грн 

21. Iншi операцiйнi витрати 

До рядку 2180 форми 2 «Iншi операцiйнi витрати» включаються: 

Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 2 383 тис.грн 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги- 88 тис.грн 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки - 717 тис.грн. 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi- 3 849 тис.грн 

РАЗОМ- 7 037 тис.грн 

22. Iшi витрати 

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

Списання необоротних активiв - 132 тис.грн. 

РАЗОМ - 132 тис.грн. 

23. Зiт про рух грошових коштiв 

Звiт про рух грошових коштiв вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського 

облiку 7 «Звiти про рух грошових коштiв» складено прямим методом. 

Сплата дивiдендiв акцiонерам вiднесена до фiнансової дiяльностi Товариства. Отримання 

вiдсоткiв по залишках на рахунках у банках та поточному депозиту вiднесено до операцiйної 

дiяльностi Товариства та вiдображено у рядку 3025 форми 3 «Надходження вiд вiдсоткiв за 

залишками коштiв на поточних рахунках».  

24. Iнформацiя за сегментами 

Звiтним операцiйним сегментом визнано сегмент «розподiлення електроенергiї та торгiвля 

електроенергiєю» (види дiяльностi за КВЕД 35.13 та 35.14). Iншi види дiяльностi не можуть бути 

визначенi звiтними сегментами через невiдповiднiсть бiльшостi критерiїв визнання сегментiв. 



Iнформацiя за сегментами - додаток 2. 

25. Подiї пiсля балансової дати 

У Товариства не виникало подiй, якi могли б мати суттєвий вплив на подiї пiсля дати балансу. 

Т.в.о. Голови правлiння В.I.Ткач 

Головний бухгалтер В.В.Куценко 

Продовження тексту приміток 

Додаток 1 до примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2015 рiк 

Таблиця 1. "Нематерiальнi активи" 

Нематерiальнi активи, введенi в експлуатацiю 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 19345 Накопичена амортизацiя - 13048 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 19359 Накопичена амортизацiя - 13907 

Придбання нематерiальних активiв 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 1260 Накопичена амортизацiя - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 1260 Накопичена амортизацiя - 0 

РАЗОМ  

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 20605 Накопичена амортизацiя - 13048 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 20619 Накопичена амортизацiя - 13907 

Таблиця 1.1. "Нематерiальнi активи, введенi в експлуатацiю" 

Авторськi та сумiжнi з ними права 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 19332 Накопичена амортизацiя - 13039 

Надiйшло за рiк - 22 

Переоцiнка (дооцiнка+,уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Накопиченої амортизацiї - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Накопичена амортизацiя - 0 

Нараховано амортизацiї за рiк - 866 

Втрати вiд зменшення корисностi за рiк - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Накопиченої амортизацiї - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 19354 Накопичена амортизацiя - 13905 

Iншi нематерiальнi активи 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 13 Накопичена амортизацiя - 9 

Надiйшло за рiк - 0 

Переоцiнка (дооцiнка+,уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Накопиченої амортизацiї - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 8 Накопичена амортизацiя - 8 

Нараховано амортизацiї за рiк - 1 

Втрати вiд зменшення корисностi за рiк - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Накопиченої амортизацiї - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 5 Накопичена амортизацiя - 2 

Всього 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 19345 Накопичена амортизацiя - 13048 

Надiйшло за рiк - 22 

Переоцiнка (дооцiнка+,уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Накопиченої амортизацiї - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 8 Накопичена амортизацiя - 8 

Нараховано амортизацiї за рiк - 867 

Втрати вiд зменшення корисностi за рiк - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Накопиченої амортизацiї - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 19359 Накопичена амортизацiя - 13907 

Таблиця 2 "Основнi засоби" 

Основнi засоби, введенi в експлуатацiю 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 903825 Знос - 513924 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 980500 Знос - 592355 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 35704 Знос - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 28635 Знос - 0 



Аванси постачальникам основних засобiв та по капiтальному будiвництву 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 54332 Знос - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 9016 Знос - 0 

Разом 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 993861 Знос - 513924 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 1 018 151 Знос - 592355 

Таблиця 2.1. "Основнi засоби, введенi в експлуатацiю" 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 541671 Знос - 329760 

Надiйшло за рiк - 27062 

Переоцiнка (дооцiнка+, уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 14 Знос - 14 

Нараховано амортизацiї за рiк - 31313 

Втрати вiд зменшення корисностi - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 880 Зносу - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть- 569599 Знос - 361059 

В тому числi 

одержанi за фiнансовою орендою Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

переданi в оперативну оренду Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 1 Знос - 0 

Машини та обладнання 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 313403 Знос - 149243 

Надiйшло за рiк - 46835 

Переоцiнка (дооцiнка+, уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 66 Знос - 66 

Нараховано амортизацiї за рiк - 40036 

Втрати вiд зменшення корисностi - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 1312 Зносу - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть- 361484 Знос - 189213 

В тому числi 

одержанi за фiнансовою орендою Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

переданi в оперативну оренду Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

Транспортнi засоби 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 35069 Знос - 24672 

Надiйшло за рiк - 10 

Переоцiнка (дооцiнка+, уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

Нараховано амортизацiї за рiк - 5735 

Втрати вiд зменшення корисностi - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть- 35079 Знос - 30407 

В тому числi 

одержанi за фiнансовою орендою Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

переданi в оперативну оренду Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 159 Знос - 141 

Iнстументи, прилади, iнвентар (меблi) 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 12987 Знос - 9822 

Надiйшло за рiк - 769 

Переоцiнка (дооцiнка+, уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 76 Знос - 75 

Нараховано амортизацiї за рiк - 1472 

Втрати вiд зменшення корисностi - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть- 13680 Знос - 11219 

В тому числi 



одержанi за фiнансовою орендою Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

переданi в оперативну оренду Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

Iншi основнi засоби 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 661 Знос - 393 

Надiйшло за рiк - 0 

Переоцiнка (дооцiнка+, уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 5 Знос - 5 

Нараховано амортизацiї за рiк - 67 

Втрати вiд зменшення корисностi - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть- 656 Знос - 455 

В тому числi 

одержанi за фiнансовою орендою Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

переданi в оперативну оренду Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

Iншi необоротнi матерiальнi активи 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 34 Знос - 34 

Надiйшло за рiк - 0 

Переоцiнка (дооцiнка+, уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 32 Знос - 32 

Нараховано амортизацiї за рiк -0 

Втрати вiд зменшення корисностi - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть- 2 Знос - 2 

В тому числi 

одержанi за фiнансовою орендою Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

переданi в оперативну оренду Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

Всього 

Залишок на початок року Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 903825 Знос - 513924 

Надiйшло за рiк - 74676 

Переоцiнка (дооцiнка+, уцiнка-) Первiсної (переоцiненої) вартостi - 0 Зносу - 0 

Вибуло за рiк Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 193 Знос - 192 

Нараховано амортизацiї за рiк - 78623 

Втрати вiд зменшення корисностi - 0 

Iншi змiни за рiк Первiсної (переоцiненої) вартостi - 2192 Зносу - 0 

Залишок на кiнець року Первiсна (переоцiнена) вартiсть- 980500 Знос - 592355 

В тому числi 

одержанi за фiнансовою орендою Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 0 Знос - 0 

переданi в оперативну оренду Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 160 Знос - 141 

Примiтка:  

iз рядка "Всього" графи "Залишок на кiнець року. Первiсна (переоцiнена) вартiсть": 

залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструкцiя тощо) - 748 

первiсна (переоцiнка) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 212120. 

Таблиця 3 "Фiнансовi iнвестицiї" 

Фiнансовi iнвестицiї в: 

частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств  

За рiк - 0  

На кiнець року Довгостр. - 0 Поточнi - 0 

акцiї 

За рiк - 0  

На кiнець року Довгостр. - 3001 Поточнi - 0 

облiгацiї 

За рiк - 0  



На кiнець року Довгостр. - 0 Поточнi - 0 

iншi 

За рiк - 0  

На кiнець року Довгостр. - 0 Поточнi - 0 

Всього 

За рiк - 0  

На кiнець року Довгостр. - 3001 Поточнi - 0 

Резерв знецiнювання фiнансових iнвестицiй 

За рiк - 0  

На кiнець року Довгостр. - 3001 Поточнi - 0 

Разом 

За рiк - 0  

На кiнець року Довгостр. - 0 Поточнi - 0 

Таблиця 4 "Забезпечення i резерви" 

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 

Залишок на початок року - 916 

Збiльшення за звiтний рiк Нараховано (створено) - 4611 Додатковi вiдрахування - 0 

Використано у звiтному роцi - 4268 

Вiдкориговано невикористану суму у звiтному роцi - 0 

Залишок на кiнець року - 1259 

Забезпечення пiд штрафнi санкцiї 

Залишок на початок року - 0 

Збiльшення за звiтний рiк Нараховано (створено) - 618 Додатковi вiдрахування - 0 

Використано у звiтному роцi - 346 

Вiдкориговано невикористану суму у звiтному роцi - 0 

Залишок на кiнець року - 272 

Резерв знецiнювання виробничих запасiв 

Залишок на початок року - 944 

Збiльшення за звiтний рiк Нараховано (створено) - 0 Додатковi вiдрахування - 0 

Використано у звiтному роцi - 0 

Вiдкориговано невикористану суму у звiтному роцi - 616 

Залишок на кiнець року - 328 

Резерв знецiнювання фiнансових iнвестицiй 

Залишок на початок року - 3001 

Збiльшення за звiтний рiк Нараховано (створено) - 0 Додатковi вiдрахування - 0 

Використано у звiтному роцi - 0 

Вiдкориговано невикористану суму у звiтному роцi - 0 

Залишок на кiнець року - 3001 

Резерв сумнiвних боргiв 

Залишок на початок року - 3529 

Збiльшення за звiтний рiк Нараховано (створено) - 88 Додатковi вiдрахування - 0 

Використано у звiтному роцi - 11 

Вiдкориговано невикористану суму у звiтному роцi - 80 

Залишок на кiнець року - 3526 

Разом 

Залишок на початок року - 8390 

Збiльшення за звiтний рiк Нараховано (створено) - 5317 Додатковi вiдрахування - 0 

Використано у звiтному роцi - 4625 

Вiдкориговано невикористану суму у звiтному роцi - 696 

Залишок на кiнець року - 8386 

Таблиця 5 "Запаси" 

Найменування показника  

Сировина i матерiали  



Балансова вартiсть на початок року - 13762 Балансова вартiсть на кiнець року - 14785 

Купiвел. напiвфабр. та комплек. вироби 

Балансова вартiсть на початок року - 102 Балансова вартiсть на кiнець року - 83 

Паливо 

Балансова вартiсть на початок року - 828 Балансова вартiсть на кiнець року - 1892 

Тара i тарнi матерiали 

Балансова вартiсть на початок року - 42 Балансова вартiсть на кiнець року - 27 

Будiвельнi матерiали 

Балансова вартiсть на початок року - 5525 Балансова вартiсть на кiнець року - 7655 

Запаснi частини 

Балансова вартiсть на початок року - 6125 Балансова вартiсть на кiнець року - 6098 

МШП  

Балансова вартiсть на початок року - 145 Балансова вартiсть на кiнець року - 341 

Товари 

Балансова вартiсть на початок року - 1 Балансова вартiсть на кiнець року - 2 

МНМА, не введенi в експлуатацiю 

Балансова вартiсть на початок року - 929 Балансова вартiсть на кiнець року - 832 

Всього 

Балансова вартiсть на початок року - 27459 Балансова вартiсть на кiнець року - 31715 

Резерв знецiнювання виробничих зпасiв  

Балансова вартiсть на початок року - 944 Балансова вартiсть на кiнець року - 328 

Разом 

Балансова вартiсть на початок року - 26515 Балансова вартiсть на кiнець року - 31387 

Таблиця 6 "Податок на прибуток" 

Найменування показника Код рядка Сума 

Поточний податок на прибуток 1210 9982,7 

Вiдстроченi податковi активи:  

на початок звiтного року 1220 3959,6 

на кiнець звiтного року 1225 8074,8 

Вiдстроченi податковi зобов`язання: 

на початок звiтного року 1230 1582,8 

на кiнець звiтного року 1235 160,5 

Включено до Звiту про фiнансовi результати -  

усього 1240 4445 

у тому числi:  

поточний податок на прибуток 1241 9982,7 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених  

податкових активiв 1242 -4115,2 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених  

податкових зобов`язань 1243 -1422,3 

Вiдображено у складi власного капiталу -  

усього 1250  

у тому числi:  

поточний податок на прибуток 1251 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених  

податкових активiв 1252 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених  

податкових зобов`язань 1253 

Керiвник Ткач Володимир Iванович 

Головний бухгалтер Куценко Вiктор Володимирович 

Продовження тексту приміток 



Додаток 2 до примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2015 рiк 

Iнформацiя за сегментами 

1. Доходи звiтних сегментiв: Доходи вiд операцiйної дiяльностi звiтних сегментiв Код рядка 010 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 1417325 Минулий рiк - 1109418 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 65111 Минулий рiк - 48270 

Усього 

Звiтний рiк - 1482436 Минулий рiк - 1157688 

з них: 

доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): зовнiшнiм покупцям Код рядка 011 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 1413718 Минулий рiк - 1107597 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 43463 Минулий рiк - 41682 

Усього 

Звiтний рiк - 1457181 Минулий рiк - 1149279 

iншi операцiйнi доходи Код рядка 013 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 3607 Минулий рiк - 1821 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 21648 Минулий рiк - 6588 

Усього 

Звiтний рiк - 25255 Минулий рiк - 8409 

Iншi доходи Код рядка 030 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 0 Минулий рiк - 0 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 8703 Минулий рiк - 15067 

Усього 

Звiтний рiк - 8703 Минулий рiк - 15067 

Усього доходiв звiтних сегментiв Код рядка 040 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 1417325 Минулий рiк - 1109418 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 73814 Минулий рiк - 63337 

Усього 

Звiтний рiк - 1491139 Минулий рiк - 1172755 

2. Витрати звiтних сегментiв: Витрати операцiйної дiяльностi Код рядка 080 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 1359711 Минулий рiк - 1052550 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 5821 Минулий рiк - 14853 

Усього 

Звiтний рiк - 1365532 Минулий рiк - 1067403 

з них:  

собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): зовнiшнiм покупцям Код рядка 081 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 1359711 Минулий рiк - 1052550 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 5821 Минулий рiк - 14853 

Усього 

Звiтний рiк - 1365532 Минулий рiк - 1067403 



Адмiнiстративнi витрати Код рядка 090 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 36520 Минулий рiк - 26990 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 1179 Минулий рiк - 1460 

Усього 

Звiтний рiк - 37699 Минулий рiк - 28450 

Iншi операцiйнi витрати Код рядка 110 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 58 Минулий рiк - 861 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 6979 Минулий рiк - 6109 

Усього 

Звiтний рiк - 7037 Минулий рiк - 6970 

фiнансовi витрати Код рядка 122 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 0 Минулий рiк - 0 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 0 Минулий рiк - 37 

Усього 

Звiтний рiк - 0 Минулий рiк - 37 

Iншi витрати Код рядка 130 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 0 Минулий рiк - 0 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 132 Минулий рiк - 494 

Усього 

Звiтний рiк - 132 Минулий рiк - 494 

Усього витрат звiтних сегментiв Код рядка 140 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 1396289 Минулий рiк - 1080401 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 14111 Минулий рiк - 22953 

Усього 

Звiтний рiк - 1410400 Минулий рiк - 1103354 

Нерозподiленi витрати Код рядка 150 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - х Минулий рiк - х 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 4445 Минулий рiк - 12211 

Усього 

Звiтний рiк - 4445 Минулий рiк - 12211 

з них: 

податок на прибуток Код рядка 154 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - х Минулий рiк - х 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 4445 Минулий рiк - 12211 

Усього 

Звiтний рiк - 4445 Минулий рiк - 12211 

Усього витрат пiдприємства Код рядка 170 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 1396289 Минулий рiк - 1080401 



Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 18556 Минулий рiк - 35164 

Усього 

Звiтний рiк - 1414845 Минулий рiк - 1115565 

3. Фiнансовий результат дiяльностi сегмента (р. 040 - р. 140) Код рядка 180 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 21036 Минулий рiк - 29017 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 59703 Минулий рiк - 40384 

Усього 

Звiтний рiк - 80739 Минулий рiк - 69401 

4. Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства (р. 040 - р. 170) Код рядка 190 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 21036 Минулий рiк - 29017 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк -55258 Минулий рiк - 28173 

Усього 

Звiтний рiк - 76294 Минулий рiк - 57190 

5. Активи звiтних сегментiв Код рядка 200 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 620121 Минулий рiк - 545088 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк -135043 Минулий рiк - 66945 

Усього 

Звiтний рiк - 755164 Минулий рiк - 612033 

з них: 

основнi засоби Код рядка 201 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 424337 Минулий рiк - 478372 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк -1459 Минулий рiк - 1565 

Усього 

Звiтний рiк - 425796 Минулий рiк - 479937 

Нематерiальнi активи Код рядка 202 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 6712 Минулий рiк - 7557 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк -0 Минулий рiк - 0 

Усього 

Звiтний рiк - 6712 Минулий рiк - 7557 

Запаси Код рядка 203 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 31377 Минулий рiк - 26494 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 10 Минулий рiк - 21 

Усього 

Звiтний рiк - 31387 Минулий рiк - 26515 

Поточна Дт заборгованiсть Код рядка 204 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 157695 Минулий рiк - 32665 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 4978 Минулий рiк - 2319 

Усього 



Звiтний рiк - 162673 Минулий рiк - 34984 

Iншi оборотнi активи Код рядка 205 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 0 Минулий рiк - 0 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 128596 Минулий рiк - 63040 

Усього 

Звiтний рiк - 128596 Минулий рiк - 63040 

Нерозподiленi активи Код рядка 220 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - х Минулий рiк - х 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 7914 Минулий рiк - 2377 

Усього 

Звiтний рiк - 7914 Минулий рiк - 2377 

з них: 

Вiдстроченi податк активи Код рядка 221 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - х Минулий рiк - х 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 7914 Минулий рiк - 2377 

Усього 

Звiтний рiк - 7914 Минулий рiк - 2377 

Усього активiв пiдприємства Код рядка 230 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 620121 Минулий рiк - 545088 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 142957 Минулий рiк - 69322 

Усього 

Звiтний рiк - 763078 Минулий рiк - 614410 

6. Зобов'язання звiтних сегментiв Код рядка 240 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 121085 Минулий рiк - 57458 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 48612 Минулий рiк - 39039 

Усього 

Звiтний рiк - 169697 Минулий рiк - 96497 

з них: 

Поточна Кт заборгованiсть Код рядка 243 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 121085 Минулий рiк - 57458 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 30379 Минулий рiк - 28112 

Усього 

Звiтний рiк - 151464 Минулий рiк - 85570 

Iншi поточнi зобов'язання Код рядка 244 

Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 0 Минулий рiк - 0 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 18233 Минулий рiк - 10927 

Усього 

Звiтний рiк - 18233 Минулий рiк - 10927 

Усього зобов'язань пiдприємства Код рядка 270 



Найменування звiтних сегментiв Розподiлення та торгiвля електроенергiєю 

Звiтний рiк - 121085 Минулий рiк - 57458 

Нерозподiленi статтi 

Звiтний рiк - 48612 Минулий рiк - 39039 

Усього 

Звiтний рiк - 169697 Минулий рiк - 96497 

 

Керiвник Ткач Володимир Iванович 

 

Головний бухгалтер Куценко Вiктор Володимирович 

Продовження тексту приміток 


