
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 
      
     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 Сергiйович 

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

24.04.2015                         М.П. 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал  2015 року 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський iнститут 
"Енергопроект" 

2. Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ  14078902 

4. Місцезнаходження  61003   м.Харкiв пр.Московський, 10/12 

5. Міжміський код, телефон та 
факс  (057) 731-17-88 731-40-49 

  

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2015 

 (дата) 

2. Квартальна інформація 
розміщена на сторінці http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.htm в мережі Інтернет 24.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 

http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.htm


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   

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   

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   

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 Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств у звiтному перiодi. 
Товариство не має посади корпоративного секретаря.  
Емiтент не випускав похiднi цiннi папери, облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм 
простих iменних акцiй.  
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних 
видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.  
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-
дослідний та проектно-конструкторський інститут 
"Енергопроект" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної 
особи ( за наявності )  б/н 

3. Дата проведення державної реєстрації  18.04.1996 

4. Територія (область)    

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 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 316 

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

71.12  ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI IНЖИНIРИНГУ, ГЕОЛОГIЇ ТА ГЕОДЕЗIЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНIЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 

 71.11  ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI АРХIТЕКТУРИ 

 74.90  IНША ПРОФЕСIЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, Н. В. I. У. 
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 

 фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м.Харковi 

2) МФО банку  351618 

3) Поточний рахунок  26006000127893 

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

 фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м.Харковi 

5) МФО банку  351618 

6) Поточний рахунок  26006000127893 
 



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                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 "                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

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 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 роботи (років)** 40 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

Голова правлiння - ЗАТ "Енерго-Арм" 

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
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 роботи (років)** 28 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

ТОВ "Украiнтер" - фiнансовий директор 

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
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 роботи (років)** 26 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

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

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
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 роботи (років)** 33 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник ТМВ 

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
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 роботи (років)** 8 
7) найменування підприємства та попередня ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник контрактної групи. 



посада, яку займав** 
  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
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 роботи (років)** 37 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

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

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
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 роботи (років)** 23 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

директор ПрАТ "Харкiвський науково-дослiдний проектний iнститут 
"Нафтогазтехнiка". 

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
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 роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

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

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
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 роботи (років)** дн 
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    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
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 роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

вiце-президент ДП "НАЕК "Енергоатом" 

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
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 роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

директор ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-будiвельна" 

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
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 роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

юрисконсульт ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-будiвельна" 

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
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 роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

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

  
8) опис    Змiн у звiтному перiодi не було. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
 



VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
1. Найменування Юридична компанiя "РУХ" 
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
3. Код за ЄДРПОУ 35973189 
4. Місцезнаходження 61023 Харкiвська область - 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 
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. 
 
 
1. Найменування Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 
2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 30370711 
4. Місцезнаходження 04071 м. Київ - м.Київ вул. Нижній Вал 17/8 
5. Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 044-591-04-04 
8. Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
9. Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї №Е-8925 від 04.10.2013р. Опис на 

сайтi http://www.csd.ua 
 
 
1. Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий центр "Співдружність" 
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
3. Код за ЄДРПОУ 23467723 
4. Місцезнаходження 61145 Харкiвська область - м.Харків вул.Космічна, 26 
5. Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АЕ № 263449 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 057-7140190 
8. Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 
9. Опис Укладений договір на вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй 

Товариства №119/Е від 25.02.2015р. 
 
 
 

http://www.csd.ua


VIII. 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 

29.09.1998 881/20/1/98 Східне теруправлiння 
НКЦПФР UA4000189682 

Акція проста 
бездокументарн

а іменна 
Бездокументарнi iменнi 0.25 2018800 504700.00 100.00000000000

0 

Опис 
Цiннi папери товариства у звiтному перiодi не брали участi в органiзованих ринках. 
Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному перiодi не було. У звітному періоді було отримане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у зв'язку із переведенням 
випуску акцій у бездокументарну форму. 

 



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, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
 д/н 0.00 0.000 д/н 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х 
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х 
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними 
цінними паперами) (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 141.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 5103.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 5244.00 Х Х 
Опис  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 04 01 
Підприємство   Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

Територія    за КОАТУУ 6310138800 
Організаційно-правова форма господарювання  ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 231 

Вид економічної діяльності  ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI IНЖИНIРИНГУ, ГЕОЛОГIЇ ТА 
ГЕОДЕЗIЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНIЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 

за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників  316   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 61003 м.Харкiв пр.Московський, 10/12, т.(057) 731-17-88 
 
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" березня 2015 р.  

 
                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 

 
 

Актив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 227 416 

первісна вартість 1001 1394 1584 
накопичена амортизація 1002 1167 1168 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 20737 20437 
первісна вартість 1011 57611 57607 
знос 1012 36874 37170 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 75 75 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 21039 20928 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 6530 5860 

Виробничі запаси 1101 268 303 
Незавершене виробництво 1102 6262 5557 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 10272 7902 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 420 186 

з бюджетом 1135 1118 1389 
у тому числі з податку на прибуток 1136 1118 1387 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 809 910 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 4589 4739 
Готівка 1166 2 3 
Рахунки в банках 1167 4587 4736 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 13 13 
Усього за розділом II 1195 23751 20999 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- -- 
Баланс 1300 44790 41927 



 
Пасив Код рядка На початок звітного 

року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 505 505 

Капітал у дооцінках 1405 19114 18954 
Додатковий капітал 1410 743 743 
Резервний капітал 1415 118 118 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15436 16363 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 35916 36683 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 741 752 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- 10 
Усього за розділом II 1595 741 762 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 609 778 
розрахунками з бюджетом 1620 1126 141 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 611 257 
розрахунками з оплати праці 1630 1229 446 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 2875 1243 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 35 35 
Поточні забезпечення 1660 1630 1574 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 18 8 
Усього за розділом IІІ 1695 8133 4482 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 44790 41927 
 
 
Примечания к финансовой отчетности ОАО ХИ "Энергопроект" за 1 квартал 2015г. 
 
Отчетность предварительная и подлежит корректировке. 
 
Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая все 
принятые ранее стандарты IAS и интерпретации Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и полностью 
соответствуют им.  
Прилагаемая финансовая отчетность основана на учетных данных, подготовленных в соответствии с украинскими нормативными актами по 
бухгалтерскому учету. Поправки и изменения в классификации статей были сделаны для достоверного представления прилагаемой 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
Дата перехода 01 января 2012 г. 
Цель финансовой отчётности состоит в предоставлении информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в 
финансовом положении компании. Эта информация нужна широкому кругу пользователей при принятии экономических решений". К 
пользователям финансовой отчётности Принципы относят инвесторов, работников, займодавцев, поставщиков и других торговых кредиторов, 
покупателей, правительства и их органы, общественность.  
Помимо целей, концептуальные основы определяют общие принципы составления финансовой отчётности, правила признания и оценки 
отдельных элементов финансовой отчётности. 
Финансовая отчетность предприятия составляется путем трансформации данных бухгалтерского учета в соответствии учетных оценок по 
МСФО. 
Международные стандарты основаны на 2 основных принципах:  
1. Принцип начислений (accrual basis) означает, что хозяйственные операции отражаются в момент их совершения, а не по мере 
получения или выплаты денежных средств. Таким образом, операции будут учитываться в том отчётном периоде, в котором они возникли. 
Данный принцип даёт возможность получить объективную информацию о будущих обязательствах и будущих поступлениях денежных 
средств, т.е. позволяет прогнозировать будущие результаты предприятия. 
2. Принцип непрерывности деятельности (going concern) предполагает, что предприятие продолжит свою деятельность в 
ближайшем будущем. А поскольку у предприятия нет намерения сокращать масштабы деятельности, то его активы будут отражаться по 
первоначальной стоимости без учёта ликвидационных расходов. 
Качественные характеристики информации:  
" понятность (understandability).   
" уместность,  



" достоверность. Достоверная информация должна удовлетворять следующим требованиям:  
o правдивое представление (faithful representation); 
o приоритет содержания перед формой (substance over form)  
o нейтральность (neutrality),  
o осмотрительность (prudence)  
o полнота (completeness)  
" сопоставимость, или сравнимость (comparability), информации должна обеспечивать сопоставимость данных финансовой 
отчётности, как с предшествующими периодами, так и по отношению к другим компаниям. 
Уровень существенности для отдельных хозяйственных операций, активов и обязательств: 
- запасы и дебиторская задолженность - 8 %; 
- денежные средства и их эквиваленты - 6 %; 
- резервы и долгосрочные обязательства - 10 %; 
- текущие обязательства - 5 %; 
- определению отдельных видов доходов и расходов - 5 %; 
- выручка - 2%. 
 
Основные средства 
При оценке основных средств в соответствии с международными стандартами следует руководствоваться МСФО 16 "Основные средства".  
Основные средства - это материальные активы, которые: 
а) используются компанией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим компаниям, или для 
административных целей;  
б)  и, которые предполагается использовать в течение одного периода; 
и стоимость которых - свыше 2500 грн. 
Объект основных средств, который может быть признан в качестве актива, оценивается по фактической стоимости. Последующие затраты, 
относящиеся к объекту основных средств, который уже был признан, увеличивают его балансовую стоимость, если предприятие с большей 
долей уверенности получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначально рассчитанные нормативные показатели 
существующего актива. Все прочие последующие затраты должны быть признаны как расходы за период, в котором они были понесены. 
 При последующей оценке основных средств используется стандартный порядок учета. 
 В соответствии со стандартным порядком учета после первоначального признания в качестве актива основные средства 
учитываются по их первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации с учетом требования относительно частичного списания 
стоимости актива до его возмещаемой суммы. 
При этом, применяя международный стандарт № 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции", каждый объект основных средств 
корректируется с применением к нему величины изменения в общем индексе цен, произошедшего с даты приобретения до отчетной даты.  
Основные средства классифицируются по группам: 
 
№ п/п Группа Сумма на 01.01.2015 (тыс. грн) Сумма на 01.04.2015  (тыс. грн) 
1 Здания и сооружения 19181 18996 
2 Машины и оборудование 1096 1009 
3 Транспортные средства 298 278 
4 Прочие 162 154 
 Всего 20737 20437 
 
Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются в Отчете о прибылях и убытках по мере их 
возникновения.  
Проценты по займам, полученным для финансирования строительства основных средств, капитализируются в составе стоимости объекта 
основных средств в течение периода, необходимого для завершения строительства и подготовки объекта для предполагаемого 
использования. Прочие расходы по займам отражаются в Отчете о прибылях и убытках.  
Ремонты основных средств отображаются по каждому объекту. 
Амортизация основных средств (за исключением МНМА) осуществляется с применением прямолинейного метода.  
Срок эксплуатации объектов основных средств установлены для каждого объекта индивидуально.  
Амортизация МНМА начисляется в размере 100% стоимость такого объекта в первом месяце его отпуска со склада в эксплуатацию. 
Объекты социальной сферы не отражаются в составе основных средств в данной консолидированной финансовой отчетности, поскольку 
считается, что в будущем они не принесут предприятию экономических выгод. Расходы по содержанию объектов социальной сферы 
относятся на затраты по мере их возникновения.  
В ходе составления финансовой отчетности   
 
Материальные активы со сроком полезного использования менее одного года, независимо от их первоначальной стоимости, учитываются как 
малоценные быстроизнашивающиеся предметы (МБП). 
При составлении финансовой отчетности был проведен тест на обесценение, превышения возмещаемой стоимости актива над его 
балансовой не выявлено. 
Капинвестиции (изготовление) основных фондов. 
Не отвечают критериям признания МСБО 16, а отвечают критериям запасы данные статьи 15/3 в сумме 16798,03 грн по состоянию на 
01.01.2015 г и в сумме 12263,82 грн по состоянию на 01.04.2015г,  поэтому относим на статью запасы. Данные статьи 15/4 в сумме 576,00 грн 
по состоянию на 01.01.2015 г неотвечают критериям признания МСБО 16, поэтому относим на статью запасы  
Дебиторская и кредиторская задолженности 
Учетные оценки для активов и обязательств по первоначальной стоимости (historical cost): 
для активов - это стоимость их приобретения,  
для обязательств - сумма, полученная в обмен на обязательство. Первоначальная стоимость выражается в фактических ценах в момент 
совершения сделки; 
Величину резерва сомнительных долгов по прочей дебиторской задолженности определили исходя из абсолютной суммы сомнительной 
задолженности на основании анализа платежеспособности отдельных дебиторов. 
Основные дебиторы: 
№ п/п Организация Чистая реализационная стоимость на 01.01.2015 Чистая реализационная стоимость на 01.04.2015 
1 ОП "Южноукраинская АЭС" 1403 362 
2 ОП "Запорожская АЭС" 7250 5031 
3 Институт оргєнергострой  935 
4 Прочие 1619 1574 
 Всего 10272 7902 



 
Основные кредиторы: 
№ п/п Организация Чистая реализационная стоимость на 01.01.2015 Чистая реализационная стоимость на 01.04.2015 
1 ООО "Атомєнергопроект"  282 
2 ООО "Импульс" 320 320 
3 ООО "СИГМА-ПРО" 101  
6 Прочие 188 176 
 Всего 609 778 
При составлении финансовой отчетности был проведен анализ отдельного кредитора по авансам полученным и сумма 752 тыс. грн была 
отнесена на долгосрочную кредиторскую задолженность, т.к. срок превысил 12 месяцев за вычетом налога на добавленную стоимость. 
Запасы 
Методом оценки материальных запасов является фактическая себестоимости, т.к. это позволяет определить фактические затраты на 
приобретение МПЗ. 
 Способ отражения в учете поступления материалов  - по фактической себестоимости с использованием  2 класса счетов  
"Запасы". 
Методом оценки материалов при отпуске в производство является средняя себестоимость материалов. 
Порядок оценки незавершенного производства - по прямым статьям расходов, т.к. это оптимально сочетает качество предоставляемой 
информации и трудоемкость. 
Резервы в случае потенциальных убытков от устаревших товарно-материальных запасов не создаются. 
Данные статьи 221 и 222 соответствуют критериям МСБО Запасы, поэтому переквалифицируем МБП и отражаем в финансовой отчетности в 
статью запасы. 
Данные статьи 222 в подотчете не соответствуют критериям МСБО Запасы, поэтому списываем на нераспределенную прибыль предприятия. 
 Переквалификация запасов 209 221 4227,71 3014,67 
  209 222 1871,10 1840,22 
Списание на нераспределенную прибыль 44 222 в подотчете 13236,51 13236,51 
 
Расходы будущих периодов 
На предприятии стоимость расходов будущих периодов относится равномерно в  течение периода, к которому они относятся, т.к. это 
оптимально, упрощает методику расчета. 
В статье 39 "Расходы будущих периодов реклассификацируем затраты будущих периодов на периодические издания и обслуживание 
программного обеспечения к определенным статьям согласно с экономическим смыслом. 
 
Резервы. 
Резервы в случае потенциальных убытков от устаревших товарно-материальных запасов не создаются. 
Предприятие устанавливает резерв на оплату отпускных. Остаток обеспечения пересматривается на каждую дату баланса и, в случае 
необходимости корректируется (увеличивается или уменьшается). Использование производится списанием в К-т 661 "Расчеты по заработной 
плате". 
 
Отложенный налог на прибыль.  
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются в отношении временных разниц с использованием балансового 
метода. Резерв по отложенному налогу на прибыль создан по всем временным разницам между налоговой оценкой активов и пассивов и их 
балансовой стоимостью в финансовой отчетности. Отложенный налоговый актив признается лишь тогда, когда вероятно получение 
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. Активы и пассивы по отложенному 
налогу на прибыль определяются по налоговым ставкам, которые, как ожидается, будут действовать на момент реализации актива или 
погашения задолженности. В их основе лежат ставки налогов, которые действовали или, в основном, уже были введены в действие на дату 
составления Бухгалтерского баланса.  
 
Выручка. Признание доходов.  
Доходы отражаются по факту реализации работ (услуг), имевших место до окончания периода. Показатели выручки приведены без учета 
НДС. Выручка основывается на договорных ценах и за 1 квартал 2015г составила 8337тыс. грн. без НДС 
Согласно требованиям МСФО 1 "Представление финансовой отчетности" при формировании отчета о прибылях и убытках по 
функциональному признаку требуется также раскрытие расходов организации по элементам затрат. Раскрытие расходов по элементам 
затрат производится на основе данных первичных документов организации.  В отчете о прибылях и убытках анализ затрат представляется 
методом  "по функции затрат". В примечаниях  к финансовой отчетности раскрываем информацию по методу анализа затрат, а именно: 
 
 Сумма, тыс. грн. 
Выручка 8337 
Прочие доходы 613 
Итого доходы 8950 
Материалы     519 
Зарплата 4146 
Единый социальный взнос 1593 
Амортизация 279 
Прочие затраты 1486 
Итого затрат 8023 
Финансовые расходы  
Прибыль до налогообложения 927 
Налог на прибыль  
Чистая прибыль 927 
 
Прочие доходы включают в себя: 
 Сумма, тыс. грн. 
Доходы от операционной аренды 90 
Операционная курсовая разница 124 
Прочие 388 
Всего 613 
 
Прочие затраты включают в себя: 



 Сумма, тыс. грн. 
Операционная курсовая разница 399 
Себестоимость проданой валюты 67 
Услуги связи 41 
Услуги банка 36 
Затраты на командировки  223 
Организацийно-технические затраты 11 
Консультационные и информационные услуги 110 
Юридические услуги 55 
Членские взносы 16 
Лицензии сертификаты 25 
Затраты на страхование 2 
Налоги и сборы 60 
Подписка т техническая документация 10 
Услуги охраны 213 
Выплаты по больничным 87 
Услуги прочих организаций 117 
Отчисления профорганизации 7 
Усього 1486 
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Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 1 квартал 2015 року  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 8337 7165 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (6165) (5821) 
Валовий:   
     прибуток  2090 2172 1344 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 602 409 
Адміністративні витрати  2130 (1230) (1411) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (618) (227) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 926 115 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 11 159 
Фінансові витрати  2250 (--) (37) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (10) (16) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 927 221 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- -- 
Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 927 221 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -397 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- -- 
Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -397 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- -- 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -397 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 927 -176 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 622 459 
Витрати на оплату праці 2505 3242 3793 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1258 1434 
Амортизація 2515 200 332 
Інші операційні витрати 2520 1986 935 
Разом 2550 7308 6953 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 -- -- 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 -- -- 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -- -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615 -- -- 
Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 04 01 
Підприємство   Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 1 квартал 2015 року  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 8210 10101 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 797 1371 
Надходження від операційної оренди 3040 127 120 
Інші надходження 3095 271 78 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1436) (1622) 

Праці 3105 (4481) (3935) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1609) (1859) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1369) (2556) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (269) (418) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (1065) (1371) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (35) (767) 
Інші витрачання 3190 (384) (351) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 126 1347 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (247) (104) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -247 -104 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- 3220 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- 4370 
Сплату дивідендів 3355 (--) (137) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (--) (37) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -1324 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -121 -81 
Залишок коштів на початок року 3405 4589 177 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 271 173 
Залишок коштів на кінець року 3415 4739 269 
 
  

Голова правлiння - директор iнституту ________________ Бадзим Павло Сергiйович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Андрющенко Олена Єгорiвна 
               (підпис)     



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 04 01 
Підприємство   Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 
Звіт про власний капітал 
за 1 квартал 2015 року  

 
                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 

 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцін-ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 
капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 505 19114 743 118 15436 -- -- 35916 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на початок 
року 4095 505 19114 743 118 15436 -- -- 35916 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 4100 -- -- -- -- 927 -- -- 927 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 4110 -- -160 -- -- -- -- -- -160 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 4111 -- -160 -- -- -- -- -- -160 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески до 
капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп акцій 
(часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -160 -- -- 927 -- -- 767 
Залишок на кінець року 4300 505 18954 743 118 16363 -- -- 36683 
 
  
 
 

Голова правлiння - директор iнституту ________________ Бадзим Павло Сергiйович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Андрющенко Олена Єгорiвна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 
 


