
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.  

Голова правлiння - 
директор iнституту 

      
Бадзим Павло Сергийович 

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

25.04.2014 М.П. 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал 2014 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-дослiдний та проектно-
конструкторський iнститут "Енергопроект" 

2. Організаційно-правова форма 

Відкрите акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14078902 

4. Місцезнаходження 

61003, м. Харкiв, проспект Московський 10/12 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(057) 731-17-88 (057) 731-40-49 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

25.04.2014 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії (дата) 

http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.html 25.04.2014 2. Квартальна 
інформація розміщена 
на сторінці (адреса сторінки) 

в мережі 
Інтернет (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

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  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. 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 емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом 

 

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку 

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 
звітності 

X 

18. 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) 

 



19. Примітки: 
Посаду корпоративного секретаря Статутом ВАТ ХI "Енергопроект" не передбачено.  
ВАТ ХI "Енергопроект" випуск облiгацiй у звiтному перiодi не здiйснювало. 
ВАТ ХI "Енергопроект" випуск iнших цiнних паперiв у звiтному перiодi не здiйснювало. 
ВАТ ХI "Енергопроект" випуск похiдних цiнних паперiв у звiтному перiодi не здiйснювало. 
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" ВАТ ХI "Енергопроект", не займається 
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  
ВАТ ХI "Енергопроект" у звiтному перiодi не здiйснювало конвертацiю цiнних паперiв. 
ВАТ ХI "Енергопроект" не здiйснюе обслуговування iпотечних активiв. 
ВАТ ХI "Енергопроект" у звiтному перiодi не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський 

науково-дослiдний та проектно-конструкторський 
iнститут "Енергопроект" 

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

1480120 0000 001365 

3. Дата проведення державної реєстрації 18.04.1996 

4. Територія (область) Харківська  

5. Статутний капітал (грн) 504700.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі 

50.000 

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) 317 

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

71.11 дiяльнiсть у сферi архiтектури, 71.12 
дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, 
надання послуг технiчного консультування в цих 
сферах, 74.90 iнша професiйна, наукова та технiчна 

дiяльнiсть 

10. Органи управління підприємства 
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. 

Правлiння. Ревiзiйна комiсiя. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

АТ 
"КБ"Експобанк" 

2) МФО банку 322294 

3) поточний рахунок 26000113671001 

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

АТ 
"КБ"Експобанк" 

5) МФО банку 322294 

6) поточний рахунок 26000113671001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Лiцензiя на право проектування 
пожеж. установок 

АВ 518759 25.03.2010 
Державний Департамент 

пожежної безпеки МНС України 
Необмежена 

Опис Дiя лiцензiї - безстроково 

Свидетельство о допуске к работам, 
оказывающим влияние на 

безопасность при подготовке 
проектной организации 

010-00152/2-
07122012 

07.12.2012 
СРО НП " СОЮЗАТОМПРОЕКТ 

" 
Необмежена 

Опис 
Повний номер лiцензiї № СРО-П-010-00152/2-07122012 та строк дiї даної 

лiцензiї - безстроково 

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, 
пов'язану зi створенням об'єктiв 

архiтектури 
АВ 490482 15.12.2009 

Державна Архiтектурно-
будiвельна iнспекцiя 

15.12.2014 

Опис Пiсля закiнчення дiї буде продовжена 

Сертифiкат на вiдповiднiсть системи 
управлiння якiстю iнститута 

вимогам стандартiв серiї ISO 9001 
UA 226938 16.07.2012 

Мiжнародний орган сертифiкацiї 
"Бюро Верiтас Сертифiкейшен 

Україна" 
15.07.2015 

Опис Пiсля закiнчення дiї буде продовжена 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Член правлiння-головний бухгалтер 

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

Андрющенко Олена Єгорiвна 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

МК 890334 20.08.1998 Харкiвським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 

4. Рік народження 1968 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

19 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ТОВ "Украiнтер" - фiнансовий директор 

8. Опис 

Обiймає посаду головного бухгалтера товариства. Повноваження 
та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на 
посаду головного бухгалтера ВАТ "ХI "Енергопроект" наказом № 
421/к вiд 14.10.2009р. Призначена на посаду члена правлiння ВАТ 

"ХI "Енергопроект" рiшенням Спостережної ради ВАТ ХI 
"Енергопроект" вiд 05.03.2010 року. Змiн на посадi Головного 

бухгалтера та члена правлiння не було. 

1. Посада Голова правлiння - директор iнституту 

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

Бадзим Павло Сергiйович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

МК 814753 12.03.1998 Орджонiкiдзевським РВ ХАМУ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 

4. Рік народження 1950 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

34 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Голова правлiння - ЗАТ "Енерго-Арм" 

8. Опис 
Голова правлiння - директор институту товариства. Повноваження 

та обов'язки визначенi контрактом та Статутом ВАТ ХI 



"Енергопроект" 
Здiйснює управлiння всiма видами дiяльностi iнституту. 

Голова правлiння - директор ВАТ ХI "Енергопроект" Призначений 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.09.2009. Наказ № 

378/к вiд 21.09.2009 
Змiн на посадi Голови правлiння - директора iнституту не було. 

1. Посада Член правлiння 

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

Шапар Свiтлана Iванiвна 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

МК 316275 16.11.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 

4. Рік народження 1965 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

7 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ВАТ ХI "Енергопроект" - головний спецiалiст по першому контуру 
РО РАО ОЯТ зовнiшнiх споруд. 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi посадовою 
iнструкцiєю.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.  
Призначена на посаду члена правлiння ВАТ "ХI "Енергопроект" 

рiшенням Спостережної ради ВАТ ХI "Енергопроект" вiд 
05.03.2010 року. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

1. Посада Член правлiння 

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

Виставна Олена Володимирiвна 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

МН 245542 21.11.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

6 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник ТМВ 



8. Опис 

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi 
посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  
Призначена на посаду члена правлiння ВАТ "ХI "Енергопроект" 

рiшенням Спостережної ради ВАТ ХI "Енергопроект" вiд 
05.03.2010 року. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

1. Посада член првлiння 

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

Шапошнiков Антон Сергiйович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

ММ 578208 21.07.2000 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС в 
Харкiвськiй обл. 

4. Рік народження 1979 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

6 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник контрактної групи. 

8. Опис 

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi 
посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначений на посаду члена правлiння 
ВАТ "ХI "Енергопроект" рiшенням Спостережної ради ВАТ ХI 
"Енергопроект" вiд 05.03.2010 року. Строк, на який призначено 

особу: не визначено. 

1. Посада член правлiння 

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

Вiнiченко Сергiй Iванович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

МК 298610 11.11.1997 Краснокутським РВ УМВС України в 
Харкiвської областi  

4. Рік народження 1961 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

20 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

заступник голови правлiння - директор iнститута з загальних 
питань ВАТ ХI "Енергопроект" 



8. Опис 

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi 
посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначен на посаду члена правлiння 
ВАТ "ХI "Енергопроект" рiшенням Спостережної ради ВАТ ХI 
"Енергопроект" вiд 31.01.2012 року. Строк, на який призначено 

особу: не визначено. 

1. Посада член правлiння 

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

Грiнько Олександр Iванович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

МК 293512 25.09.1996 Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвської обл. 

4. Рік народження 1967 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

18 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

директор ПрАТ «Харкiвський науково-дослiдний проектний 
iнститут «Нафтогазтехнiка». 

8. Опис 

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi 
посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначен на посаду члена правлiння 
ВАТ "ХI "Енергопроект" рiшенням Спостережної ради ВАТ ХI 
"Енергопроект" вiд 31.01.2012 року. Строк, на який призначено 

особу: не визначено. 

1. Посада Голова Наглядової ради 

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

Чернов Петро Анатольович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

АЕ 169965 21.02.1996 Жовтоводським МВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 

4. Рік народження 0 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Начальник вiддiлу кооперативних поставок в "Атомкомплект" ДП 
"Енергоатом" 



8. Опис 

Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж 
керiвної роботи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має, Призначений на посаду Голови 
наглядової ради наказом Мiнпаливенерго вiд 25.05.2010 №190. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

1. Посада Член наглядової ради  

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

Кульчицька Свiтлана Василiвна 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

СК 170308 02.04.1996 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй 
областi 

4. Рік народження 0 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi - Начальник 
вiддiлу розвитку ядерної енергетики та законодавчих iнiцiатив 
Департаменту стратегiчної полiтики, iнвестицiй та ядерно-

енергетичного комплексу Мiненерговугiлля 

8. Опис 

Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж 
керiвної роботи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Призначений на посаду члена 
наглядової ради наказом Мiненерговугiлля вiд 10.06.2011 року 

№220. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

1. Посада Член наглядової ради  

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

Айсiн Айдин Абдурашитович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

МЕ 373839 05.06.2004 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi 

4. Рік народження 0 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

вiце-президент ДП "НАЕК "Енергоатом" 

8. Опис Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж 



керiвної роботи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.Призначений на посаду члена 

наглядової ради наказом Мiненерговугiлля вiд 10.06.2011 року 
№220. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

1. Посада Член наглядової ради 

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

Камурзаєв Олександр Альбертович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

СО 316889 06.01.2000 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Київ 

4. Рік народження 0 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

директор ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-
будiвельна" 

8. Опис 

Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж 
керiвної роботи не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Призначений на посаду рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 16.09.2009. Строк, на 
який призначено особу: не визначено. 

1. Посада Член наглядової ради 

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

Медведєв Євген Вiкторович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

МК 909199 13.03.2003 Деснянським ВМ УМВС України в 
Чернигiвськiй областi 

4. Рік народження 0 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

юрисконсульт ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-
будiвельна" 

8. Опис 
Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж 
керiвної роботи не отримано. непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Призначений на посаду рiшенням 



загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 16.09.2009.Строк, на 
який призначено особу: не визначено. 

1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

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

Сидорук Сергiй Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

СН 504356 14.05.1998 Iрпенським МВ ГУМВ Київської обл. 

4. Рік народження 1961 

5. Освіта вища 

6. Стаж керівної роботи 
(років) 

19 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ДП "НАЕК "Енергоатом" - директор Департаменту контрольно-
ревiзiйної роботи 

8. Опис 
Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Змiн на посадi Голови реiзiйної комiсiї не було. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування Аудиторська фiрма "ФIНЕКС-АУДИТ" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 32237449 

4. Місцезнаходження 61024, м. Харкiв, вул. Чайковського, 5/7/9, кв.2 

5. Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид 
діяльності 

А№006274 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

26.04.2003 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(057) 720-99-29 (057) 720-99-29 

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги 

9. Опис 

Згiдно з умовами договору №2014/0203-1А на здiйснення 
аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв за 2013 рiк вiд 03 лютого 
2014 року ТОВ "Аудиторська фiрма "ФIНЕКС-АУДИТ" надає ВАТ 

ХI "Енергопроект" аудиторськi послуги. 

1. Найменування Юридична компаныя "РУХ" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 35973189 

4. Місцезнаходження 61023, м.Харкiв, площа Первшого Травня, буд.1,кв. 39 

5. Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид 
діяльності 

А01086796 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

14.07.2008 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(057) 755-15-05 (057) 755-15-05 

8. Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис 
Згiдно з умовами договору №01-02-12 про надання послуг вiд 01 
лютого 2012 року ТОВ "Юридична компанiя "РУХ" надає ВАТ ХI 

"Енергопроект "юридичнi послуги. 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

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 

29.09.1998 881/20/1/98 
Харкiвське 

теруправлiння 
ДКЦПФР 

UA2000801009 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.25 2018800 504700.00 100 

Опис Протягом 2013 року ВАТ ХI «Енергопроект» не здiйснювало лiстинг цiнних паперiв ВАТ ХI «Енергопроект» (акцiй, облiгацiй тощо). 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. 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 300 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

кредити банку 17.07.2012 300 8 15.07.2014 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за 
кожним власним 
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 614 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 8090 X X 

Усього зобов'язань X 9004 X X 

Опис: 

Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного року зменшилась за рахунок зменщення 
поточної заборгованостi та бюджету та з оплати працi. У структурi поточних зобов'язань 

значну частину займає кредиторська заборгованiсть з оплати працi - 8%, поточна 
заборгованiсть до бюджету - 6,8%, одержаних авансiв - 45,3%, i кредиторської 

заборгованостi - 6,1%. 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ з/п 
Основні види 
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 (тис. 
грн.) 

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Дiяльнiсть у сферi 

iнжинiрингу, проектнi 
роботи 

0 7165 0 0 7165 100 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 04 | 01 

Підприємство 

Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Харкiвський науково-дослiдний та 
проектно-конструкторський iнститут 

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

Територія  за КОАТУУ 6310100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 71.12 

Середня кількість 
працівників 

308  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса м.Харкiв, пр.Московський 10/12  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2014 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 87 69 248 

первісна вартість 1001 1201 1201 248 

накопичена амортизація 1002 1114 1132 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 20696 20485 21166 

первісна вартість 1011 56191 56286 21166 

знос 1012 35495 35801 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 65 

Відстрочені податкові активи 1045 298 298 183 

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 21081 20852 21662 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 8034 7563 0 

Виробничі запаси 1101 218 253 198 

Незавершене виробництво 1102 7816 7310 2917 

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 15578 13705 7342 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
77 

 
80 

 
443 

з бюджетом 1135 19 574 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 19 437 0 

з нарахованих доходів 1140 0 179 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2500 2422 3137 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 177 269 177 

Готівка 1166 3 2 3 

Рахунки в банках 1167 174 267 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 114 120 24 

Усього за розділом II 1195 26499 24733 14305 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 47580 45585 35967 

 

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 505 505 505 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 19590 19432 0 

Додатковий капітал 1410 743 743 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 118 118 118 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 13265 13486 5488 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 34221 34284 27806 

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 2297 2297 748 

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 2297 2297 748 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 1450 300 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 976 554 1131 

за розрахунками з бюджетом 1620 991 614 955 

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

за розрахунками зі страхування 1625 692 411 839 

за розрахунками з оплати праці 1630 1573 722 2195 

за одержаними авансами 1635 3010 4076 300 

за розрахунками з учасниками 1640 35 35 35 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2296 2279 1957 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 39 13 1 

Усього за розділом IІІ 1695 11062 9004 7413 

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 47580 45585 35967 

 

Примітки 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, включаючи 

всi прийнятi ранiше стандарти IAS та iнтерпретацiї 
Комiтету з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ), i повнiстю вiдповiдають їм. Фiнансова звiтнiсть, 

що додається, заснована на облiкових даних, 
пiдготовлених вiдповiдно до українських нормативних 
актiв з бухгалтерського облiку. Поправки та змiни в 

класифiкацiї статей зробленi для достовiрного уявлення 
фiнансової звiтностi, що додається, вiдповiдно до МСФЗ. 
Дата переходу 1 сiчня 2012 року Рiвень суттєвостi для 

окремих господарських операцiй, активiв та зобов'язань: - 
Запаси i дебiторська заборгованiсть - 8%; - Грошовi кошти 

та їх еквiваленти - 6%; - Резерви i довгостроковi 
зобов'язання - 10%; - Поточнi зобов'язання - 5%; - 
Визначення окремих видiв доходiв та витрат - 5%; - 
Виручка - 2%. Основнi засоби При оцiнцi основних 



засобiв вiдповiдно до мiжнародних стандартiв слiд 
керуватися МСФЗ 16 ?Основнi засоби?. Основнi засоби - 
це матерiальнi активи, якi використовуються компанiєю 
для виробництва або постачання товарiв та послуг, для 

здачi в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних 
цiлей i, якi передбачається використовувати протягом 
операцiйного циклу i вартiсть яких - понад 2500 грн. 
Об'єкт основних засобiв, який може бути визнаний в 
якостi активу, оцiнюється за фактичною вартiстю. 

Наступнi витрати, пов'язанi з об'єкту основних засобiв, 
який вже були визнанi, збiльшують його балансову 
вартiсть, якщо пiдприємство з бiльшою часткою 

впевненостi отримає майбутнi економiчнi вигоди, що 
перевищують початковi розрахованi нормативнi 

показники iснуючого активу. Всi iншi наступнi витрати 
повиннi бути визнанi як витрати за перiод, в якому вони 
були понесенi. При подальшiй оцiнцi основних засобiв 

використовується стандартний порядок облiку. Вiдповiдно 
зi стандартним порядком облiку пiсля первiсного визнання 
як активу основнi засоби враховуються за їх первiсною 
вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї з 

урахуванням вимоги щодо часткового списання вартостi 
активу до його суми, що вiдшкодовується. При цьому, 
застосовуючи мiжнародний стандарт № 29 ?Фiнансова 
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї?, кожен об'єкт основних 
засобiв коригується iз застосуванням до нього величини 

змiни в загальному iндексi цiн, що стався з дати 
придбання до звiтної дати.  

Основнi засоби класифiкуються за групами на: Будiвлi та 
споруди станом на 01.01.2014 р. сума складає 49844, 
станом на 31.03.2014р. сума - 49870; Машини та 

обладнання станом на 01.01.2014 р. сума складає 3827, 
станом на 31.03.2014р. сума - 3912; Транспортнi засоби 
станом на 01.01.2014 р. сума складає 561, станом на 

31.03.2014р. сума - 562; Iншi станом на 01.01.2014 р. сума 
складає 102, станом на 31.03.2014р. сума - 102; 

Iнструменти та прилади станом на 01.01.2014 р. сума 
складає 438 станом на 31.03.2014р. сума 444, Всього 

залишкова вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2014 
р. сума складає 20696, станом на 31.03.2014р. сума - 
20485. Ремонти основних засобiв вiдображаються по 
кожному об'єкту. Амортизацiя основних засобiв (за 
винятком МНМА) здiйснюється iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. Термiн експлуатацiї об'єктiв 
основних засобiв встановленi для кожного об'єкту 

iндивiдуально. Амортизацiя МНМА нараховується в 
розмiрi 100% вартiсть такого об'єкта в першому мiсяцi 

його вiдпустку зi складу в експлуатацiю. В ходi складання 
фiнансової звiтностi був проведений тест на знецiнення, 
перевищення вартостi вiдшкодованого активу над його 
балансовою не виявлено. Капiнвенстицiї (виготовлення) 
основних фондiв не вiдповiдають критерiям визнання 
МСБО 16, а вiдповiдають критерiям запаси статтi 15/3 в 



сумi 5 058, 98 грн. Облiковi оцiнки для активiв та 
зобов'язань за первiсною вартiстю (historical cost): для 

активiв - це вартiсть їх придбання, для зобов'язань - сума, 
отримана в обмiн на зобов'язання. Первiсна вартiсть 
виражається у фактичних цiнах в момент вчинення 

правочину;  
Основнi дебiтори: ВП «Южноукраїнська АЕС» чиста 

реалiзована вартiсть станом на 31.03.2014р. складає 3983; 
ВП «Запорiзька АЕС» чиста реалiзована вартiсть станом 

на 31.03.2014р. складає 6530; ТСМ Групп чиста 
реалiзована вартiсть станом на 31.03.2014р. складає 710; 

Iншi складає 482;  
Основнi кредитори: ВАТ «Силовi машини» чиста 

реалiзована вартiсть станом на 31.03.2014р. складає 5604;  
При складаннi фiнансової звiтностi було проведено аналiз 
окремого кредитора за авансами отриманими та сума 2297 
тис. грн була вiднесена на довгострокову кредиторську 
заборгованiсть, тому що термiн перевищив 12 мiсяцiв за 
вирахуванням податку на додану вартiсть. Методом 

оцiнки матерiальних запасiв є фактична собiвартiсть, тому 
що це дозволяє визначити фактичнi витрати на придбання 

МПЗ. Спосiб вiдображення в облiку надходження 
матерiалiв - за фактичною собiвартiстю з використанням 2 
класу рахункiв "Запаси". Методом оцiнки матерiалiв при 

вiдпустку у виробництво є середня собiвартiсть 
матерiалiв. Порядок оцiнки незавершеного виробництва - 
за прямими статтями витрат, тому що це оптимально 
поєднує якiсть наданої iнформацiї i трудомiсткiсть. 

Резерви у разi потенцiйних збиткiв вiд застарiлих товарно-
матерiальних запасiв не створюються. На пiдприємствi 

вартiсть витрат майбутнiх перiодiв вiдноситься рiвномiрно 
протягом перiоду, до якого вони належать, тому що це 
оптимально, спрощує методику розрахунку. Резерви. На 
пiдприємствi не створюється резерв пiд зниження вартостi 
матерiальних цiнностей. Пiдприємство встановлює резерв 

на оплату вiдпускних. Залишок забезпечення 
переглядається на кожну дату балансу та, у разi 

необхiдностi коригується (збiльшується або зменшується). 
Використання проводиться списанням в К-т "Розрахунки 
по заробiтнiй платi". Вiдкладений податок на прибуток. 

Активи i зобов'язання по вiдкладеному податку на 
прибуток розраховуються у вiдношеннi тимчасових 

рiзниць з використанням балансового методу. Резерв за 
вiдкладеним податком на прибуток створений по всiх 

тимчасових рiзниць мiж податковою оцiнкою активiв та 
пасивiв i їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. 
Вiдстрочений податковий актив визнається лише тодi, 

коли ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, яка 
може бути зменшена на суму тимчасових рiзниць. Активи 

та пасиви по вiдкладеному податку на прибуток 
визначаються за податковими ставками, якi, як очiкується, 
будуть дiяти на момент реалiзацiї активу або погашення 
заборгованостi. В їх основi лежать ставки податкiв, якi 



дiяли або, в основному, вже були введенi в дiю на дату 
складання Бухгалтерського балансу. 

Керівник П.С. Бадзим 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 04 | 01 

Підприємство 

Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Харкiвський науково-дослiдний та 
проектно-конструкторський iнститут 

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 1 квартал 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 7165 6386 

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 ( 5821 ) ( 4672 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
1344 

 
1714 

 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 409 204 

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 ( 1411 ) ( 1306 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 227 ) ( 236 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181 ( 0 ) ( 0 ) 



справедливою вартістю 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
115 

 
376 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 11 

Інші доходи 2240 159 158 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 37 ) ( 43 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 16 ) ( 326 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
221 

 
176 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
221 

 
176 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -158 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 -158 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -158 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 63 176 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 459 598 

Витрати на оплату праці 2505 3793 4078 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1434 1532 



Амортизація 2515 332 363 

Інші операційні витрати 2520 935 2360 

Разом 2550 6953 8931 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, включаючи 

всi прийнятi ранiше стандарти IAS та iнтерпретацiї 
Комiтету з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ), i повнiстю вiдповiдають їм. Фiнансова звiтнiсть, 

що додається, заснована на облiкових даних, 
пiдготовлених вiдповiдно до українських нормативних 
актiв з бухгалтерського облiку. Поправки та змiни в 

класифiкацiї статей зробленi для достовiрного уявлення 
фiнансової звiтностi, що додається, вiдповiдно до МСФЗ. 

Дата переходу 1 сiчня 2012 року Виручка. Визнання 
доходiв. Доходи вiдображаються за фактом реалiзацiї 
робiт (послуг), що мали мiсце до закiнчення перiоду. 
Показники виручки наведенi без урахування ПДВ.  

Виручка грунтується на договiрних цiнах та за 1 квартал 
2014 року склала 7165 тис. грн. без ПДВ. Згiдно з 

вимогами МСФЗ 1 "Подання фiнансових звiтностi" при 
формуваннi звiту про прибутки та збитки за 

функцiональною ознакою потрiбно також розкриття 
витрат органiзацiї за елементами витрат. Розкриття витрат 

за елементами витрат проводиться на основi даних 
первинних документiв органiзацiї. У звiтi про прибутки та 

збитки аналiз витрат надається методом «по функцiї 
витрат». У примiтках до фiнансової звiтностi розкриваємо 

iнформацiю методом «за характером витрат», а саме: 
Матерiали - 240 Витрати на оплату працi – 4239; Єдиний 

соцiальний внесок – 1556; Амортизацiя – 329; Iншi 
витрати – 1111; Всього витрат – 7475: 

Керівник П.С. Бадзим 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 04 | 01 

Підприємство 

Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Харкiвський науково-дослiдний та 
проектно-конструкторський iнститут 

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 1 квартал 2014 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 

 
10101 

 
6483 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1371 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 120 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 78 503 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 1622 ) 

 
( 4628 ) 

Праці 3105 ( 3935 ) ( 4003 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1859 ) ( 1978 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2556 ) ( 3034 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 418 ) ( 1056 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 1371 ) ( 1198 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 767 ) ( 780 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 351 ) ( 1816 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1347 -8473 

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 11 

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 ( 104 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -104 11 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 3220 2030 

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 4370 210 

Сплату дивідендів 3355 ( 137 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 37 ) ( 0 ) 

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 ) ( 43 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1324 1777 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -81 -6685 

Залишок коштів на початок року 3405 177 7421 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 173 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 269 736 

 

Примітки 

Грошовими коштами ВАТ ХI «Енергопроект» є: залишки 
грошових коштiв на рахунках в банках. Залишки 

грошових коштiв облiковуються у нацiональної валютi – 
гривня за номiнальною вартiстю. Операцiю в iноземнiй 

валютi ВАТ ХI «Енергопроект» вiдображає пiсля 
первiсного визнання у функцiональної валютi, 

застосовуючи до суми в iноземнiй валютi курс «спот» мiж 
функцiональною валютою на дату операцiї. 

Керівник П.С. Бадзим 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 04 | 01 

Підприємство 

Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Харкiвський науково-дослiдний та 
проектно-конструкторський iнститут 

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 1 квартал 2014 р. 

 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року Стаття 

Код 
рядка 

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) 3552 0 0 0 0 



поточних біологічних активів 

Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

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: 
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 д/н 

Керівник П.С. Бадзим 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-

дослiдний та проектно-конструкторський iнститут 
"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про власний капітал 
за 1 квартал 2014 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 505 19590 743 118 13265 0 0 34221 

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 505 19590 743 118 13265 0 0 34221 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 221 0 0 221 

Інший сукупний 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



дохід за звітний 
період 

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 158 0 0 0 0 0 158 

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 0 0 0 0 

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 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



законодавства 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 0 

Придбання 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 -158 0 0 221 0 0 63 

Залишок на 
кінець року 

4300 505 19432 743 118 13486 0 0 34284 

 

Примітки 

Змiни у власному капiталi вiдбулися за рахунок чистого прибутку у сумi 221 тис. 
грн., зменшення додаткового капiталу в дооцiнках за рахунок вiднесення суми 

амортизацiї з дооцiнок на iншiй дохiд пiдприємства у сумi 158 тис. грн. Таким чином 
власний капiтал на 01.01.2014 року складає 34221 тис. грн.; власний капiтал на 

31.03.2014 року складає 34284 тис. грн. 

Керівник П.С. Бадзим 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 

 


