
                                                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) 

25.04.2016                         М.П. 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал  2016 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 25.04.2016 

 (дата) 

2. Квартальна інформація 
розміщена на сторінці http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.htm в мережі Інтернет 25.04.2016 

  (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) 278 

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

71.12  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО 
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 
 



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)** 47 
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)** 28 
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)** 34 
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)** 9 
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)** 39 
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)** 24 
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 

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 України - Заступник 
директора  Департаменту з питань ядерної енергетики та атомно-
промислового комплексу Міненерговугілля України 

  
8) опис    Є представником Держави.  
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 Євгеній 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. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Єрмак Сергій Володимирович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України - директор 
Департаменту з питань ядерної енергетики та атомно-промислового 
комплексу Міненерговугілля України 

  
8) опис    Є представником Держави.  
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 

Ходаковський Павло Юрійович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України - Головний 
спеціаліст відділу корпоративних прав Департаменту корпоративних та 
майнових відносин Міненерговугілля України 

  
8) опис    Є представником Держави.  
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. 
 
 



VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
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 320.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 2813.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 3133.00 Х Х 
Опис  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 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  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА 
ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 

за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників  278   
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 2016 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 996 909 

первісна вартість 1001 2268 2267 
накопичена амортизація 1002 1272 1358 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 80450 79556 
первісна вартість 1011 221783 221766 
знос 1012 141333 142210 
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 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 81446 80465 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 5286 4865 

Виробничі запаси 1101 308 364 
Незавершене виробництво 1102 4978 4501 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11328 3400 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 333 181 

з бюджетом 1135 1201 1150 
у тому числі з податку на прибуток 1136 1201 1150 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 308 565 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 2642 9132 
Готівка 1166 4 3 
Рахунки в банках 1167 2638 9129 
Витрати майбутніх періодів 1170 515 489 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 -- 11 
Інші оборотні активи 1190 107 -- 
Усього за розділом II 1195 21720 19793 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- -- 
Баланс 1300 103166 100258 



 
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 79210 78450 
Додатковий капітал 1410 740 740 
Резервний капітал 1415 118 118 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16967 17312 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 97540 97125 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

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

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 455 178 
розрахунками з бюджетом 1620 1165 320 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 424 102 
розрахунками з оплати праці 1630 761 390 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 1358 716 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 35 35 
Поточні забезпечення 1660 1386 1384 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 42 8 
Усього за розділом IІІ 1695 5626 3133 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 103166 100258 
 
 
Примітки до фінансової звітності ВАТ ХІ "Енергопроект" 
1 квартал 2016 р. 
 
Звітність попередня і підлягає коригуванню. 
Справжня фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи всі прийняті раніше 
стандарти IAS та інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), і повністю відповідає їм.  
Додаткова фінансова звітність базується на облікових даних, підготовлених згідно з українськими нормативними актами бухгалтерського 
обліку. Поправки і зміни у класифікації статей були зроблені для достовірного відображення додаткової фінансової звітності відповідно до 
МСФЗ. 
Дата переходу 01 січня 2012 р. 
Мета фінансової звітності полягає у наданні інформації про фінансове становище, результати діяльності та зміни фінансового стану компанії. 
Ця інформація необхідна широкому колу користувачів під час прийняття економічних рішень. До користувачів фінансової звітності Принципи 
відносять інвесторів, працівників, займодавцев, постачальників та інших торгових кредиторів, покупців, уряд та його органи, громадськість. 
Окрім мети, концептуальні основи визначають загальні принципи складання фінансової звітності, правила визнання і оцінки окремих елементів 
фінансової звітності. Фінансова звітність підприємства складається шляхом трансформації даних бухгалтерського обліку у відповідності з 
обліковими оцінками за МСФЗ. 
Міжнародні стандарти засновані на 2 основних принципах:  
1. Принцип нарахувань (accrual basis) означає, що господарські операції відображаються у момент їх здійснення, а не під час отримання або 
виплати грошових коштів. Таким чином, операції будуть враховуватися в тому звітному періоді, в якому вони проходили. Даний принцип дає 
можливість отримати об'єктивну інформацію про майбутні зобов'язання і майбутніх надходжень грошових коштів, тобто, дозволяє 
прогнозувати майбутні результати підприємства. 
2. Принцип безперервної діяльності (going concern) передбачає, що підприємство продовжить свою діяльність в найближчому майбутньому. А 
оскільки у підприємства не має наміру скорочувати масштаби діяльності, то його активи будуть відображатися за первісною вартістю без 
урахування ліквідаційних витрат.  
Якісні характеристики інформації:  
o зрозумілість (understandability).  
o доречність,  
o достовірність. Достовірна інформація повинна задовольняти наступні вимоги:  
   - правдиве зображення (faithful representation); 
   - пріоритет змісту перед формою (substance over form)  



   - нейтральність (neutrality),  
   - обачність (prudence)  
   - повнота (completeness)  
o порівнянність (comparability), інформації повинна забезпечувати порівнянність даних фінансової звітності, як за попередніми періодами, так і 
по відношенню до інших компаній.  
Рівень суттєвості для окремих господарських операцій, активів і зобов'язань: 
- запаси і дебіторська заборгованість - 8 %; 
- грошові кошти та їх еквіваленти - 6 %; 
- резерви та довгострокові зобов'язання - 10 %; 
- поточні зобов'язання - 5 %; 
- визначення окремих видів доходів і витрат - 5 %; 
- прибуток - 2%. 
Основні засоби 
Оцінюючи основні кошти згідно з міжнародними стандартами, слід керуватися МСФЗ 16 "Основні засоби".  
Основні кошти - це матеріальні активи, які: 
а) використовуються компанією для виробництва або постачання товарів і послуг, для здачі в оренду іншим компаніям, або для 
адміністративної мети;  
б) та, які передбачається використовувати протягом одного періоду; і вартість яких - понад 2500 грн. та понад 6000 грн з 01.09.2015р 
Об'єкт основних коштів, який може бути визнаний в якості активу, оцінюється за фактичною вартістю. Наступні витрати, що відносяться до 
об'єкту основних фондів, який вже був визначений, збільшують їх балансову вартість, якщо підприємство з більшою часткою впевненості 
отримає майбутні економічні вигоди, що перевищують початкові розраховані нормативні показники існуючого активу. Всі інші подальші витрати 
повинні бути визнані як витрати за період, в якому вони відбулися.  
При подальшій оцінці основних засобів використовується модель собівартості та для 1 групи модель переоцінки. 
 Підставою для переоцінки можна вважати відхилення їх залишкової вартості від справедливої більш ніж на 15%. Справедливу вартість певних 
активів формувати на рівні вільних ринкових цін на аналогічні активи з урахуванням рекомендацій, викладених в додатку до П (С) БО 19 
"Об'єднання підприємств". Розрахунок необхідний для переоцінки певних активів і відображення її результатів в обліку, виробляє постійно 
діюча інвентаризаційна комісія і затверджує голова цієї комісії із залученням незалежних оцінювачів. 
Відповідно стандартному порядку обліку після первісного визначення як активу основні кошти враховуються за їх первісною вартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації з урахуванням вимоги щодо часткового списання вартості активу до його відшкодовуваної суми. 
При цьому, застосовуючи міжнародний стандарт № 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", кожен об'єкт основних засобів коригується 
із застосуванням до нього величини зміни в загальному індексі цін, що утворився з дати придбання до звітної дати.  
 
Основні засоби класифікуються за групами: 
№ п/п Група Сума на 31.12.2015    
(тис. грн) Сума на 31.03.2016   (тис. грн.) 
1 Будівлі та споруди 79364 78579 
2 Машини та обладнання 816 732 
3 Засоби пересування 171 153 
4 Інші 99 93 
 Усього 80450 79556 
 
Прибуток та збитки, які виникають в результаті вибуття основних засобів, відображаються у Звіті про прибутки та збитки по мірі їх виникнення.  
Відсотки позик, одержаних для фінансування будівництва основних коштів, капіталізуються у складі вартості об'єкта основних коштів протягом 
періоду, необхідного для завершення будівництва і підготовки об'єкта для передбачуваного використання. Інші витрати позик відображаються 
у Звіті про прибутки та збитки.  
Ремонти основних коштів відображаються по кожному об'єкту. 
Амортизація основних коштів (за винятком МНМА) здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.  
Термін експлуатації об'єктів основних коштів встановлено для кожного об'єкта індивідуально.  
Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100% вартості такого об'єкту в першому місяці його відпускання зі складу в експлуатацію. 
Об'єкти соціальної сфери не відображаються у складі основних засобів у цій консолідованій фінансовій звітності, оскільки вважається, що в 
майбутньому вони не принесуть підприємству економічної користі. Витрати з утримання об'єктів соціальної сфери відносяться на витрати за 
мірою їх виникнення. 
В ході складання фінансової звітності Матеріальні активи з терміном корисного використання менше одного року, незалежно від їх первісної 
вартості, ураховуються як малоцінні швидкозношувані предмети (МШП). 
При складанні фінансової звітності був проведений тест на знецінення, перевищення відшкодовуваної вартості активу над його балансовою не 
виявлено. 
 
Капінвестиції (виготовлення) основних фондів. 
Не відповідають критеріям визнання МСБО 16, а відповідають критеріям запасів дані статті 15/3 в сумі 11860,99 грн. станом на 31.12.2015 р і в 
сумі 10032,20 грн. станом на 31.03.2016 р, тому відносимо до статті запаси. Дані статті 15/4 в сумі 1130,00 грн. станом на 31.03.2016 р не 
відповідають критеріям визнання МСБО 16, тому відносимо до статті запаси. 
 
 Дебіторська і кредиторська заборгованості 
Облікові оцінки активів і зобов'язань за первісною вартістю (historical cost): 
для активів - це вартість їх придбання,  
для зобов'язань - сума, отримана в обмін на зобов'язання. Первісна вартість виражається у фактичних цінах у момент здійснення угоди; 
Величину резерву сумнівних боргів за іншої дебіторською заборгованістю визначили виходячи з абсолютної суми сумнівної заборгованості на 
підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 
 
Основні дебітори: 
№ п/п Організація Чиста реалізаційна вартість  на 31.12.2015 Чиста реалізаційна вартість  на 31.03.2016 
1 АП "Южноукраїнська АЭС" 959  
2 АП "Запоріжська АЭС" 5376 2283 
3 Інститут оргєнергострой 3902 194 
4 ТСМ Груп 272 30 
5 ЧП СП "Кліматехніка" 493 493 
 АО "Силові машини"  241 
4 Інші 326 159 



 Усього 11328 3400 
 
Основні кредитори: 
№ п/п Організація Чиста реалізаційна вартість  на 31.12.2015 Чиста реалізаційна вартість  на 31.03.2016 
1 ОАП "ІТЕЛ" 201 30 
6 Інші 254 148 
 Усього 455 178 
 
Довгострокова кредиторська заборгованість, строк перевищення 12 місяців за авансами одержаними, закрита актами виконаних робіт. 
 
Запаси 
Методом оцінки матеріальних запасів є фактична собівартість, оскільки це дозволяє визначити фактичні витрати на придбання МПЗ. 
Спосіб відображення в обліку надходження матеріалів за фактичною собівартістю з використанням 2 класу рахунків "Запаси". 
Методом оцінки матеріалів при відпусканні у виробництво є середня собівартість матеріалів. 
Порядок оцінки незавершеного виробництва - за прямими статтями витрат, так як, це оптимально поєднує якість наданої інформації і 
трудомісткість. 
Резерви, у разі потенційних збитків від застарілих товарно-матеріальних запасів не створюються. 
Дані статті 221 і статті 222 відповідають критеріям МСБО Запаси, тому перекваліфікуємо МШП і відображаємо у фінансовій звітності у статтю 
запаси. 
 
Витрати майбутніх періодів 
На підприємстві вартість витрат майбутніх періодів рівномірно відноситься протягом періоду, до якого вони відносяться, так як це оптимально, 
спрощує методику розрахунку. 
У статті 39 "Витрати майбутніх періодів" рекласифікуємо витрати майбутніх періодів на періодичні видання та обслуговування програмного 
забезпечення до певних статей згідно з економічним змістом. 
 
Резерви. 
Резерви, у разі потенційних збитків від застарілих товарно-матеріальних запасів не створюються. 
Підприємство встановлює резерв на оплату відпускних. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, 
коригується (збільшується або зменшується). Використання проводиться списанням у К-т 661 "Розрахунки по заробітної платні". 
 
Відстрочений податок на прибуток.  
Активи і зобов'язання за відкладеним податком на прибуток розраховуються відносно тимчасових різниць з використанням балансового 
методу. Резерв по відкладеному податку на прибуток створений за всіма тимчасовими різницями між податковою оцінкою активів і пасивів та 
їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відстрочений податковий актив визнається лише тоді, коли ймовірне отримання 
оподатковуваного прибутку, який може бути зменшений на суму вирахуваних тимчасових різниць. Активи і пасиви за відкладеним податком на 
прибуток визначаються за податковими ставками, які, як очікується, будуть діяти на момент реалізації активу або погашення заборгованості. В 
їх основі лежать ставки податків, які діяли, або в основному, вже були приведені в дію на дату складання Бухгалтерського балансу.  
 
Прибуток. Визначення доходів.  
Доходи відображаються за фактом реалізації робіт (послуг), що мали місце до закінчення періоду. Показники прибутку наведено без 
урахування ПДВ. Чистий дохід від реалізації робіт ґрунтується на договірних цінах і за 1 квартал 2016р,  склав 6229 тис. грн. без ПДВ. 
Відповідно вимогам  МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності" при формуванні звіту про прибутки та збитки за функціональною ознакою також 
потребує розкриття витрат організації за елементами витрат. Розкриття витрат за елементами витрат проводиться на основі даних первинних 
документів організації. У звіті про прибутки та збитки аналіз витрат представляється методом "по функції витрат".  
 
У примітках до фінансової звітності розкривається інформація за методом аналізу витрат, а саме: 
 
 Сума, тис. грн. 
Дохід 6229 
Інші доходи 504 
Усього доходів 6733 
Матеріали     704 
Заробітна платня 3248 
Єдиний соціальний внесок 884 
Амортизація 227 
Інші витрати 1249 
Усього витрат 6312 
Фінансові витрати  
Прибуток до оподатковування 421 
Податок на прибуток 76 
Чистий прибуток 345 
 
 
Інші доходи включають в себе: 
 Сума, тис. грн. 
Дохід від операції оренди 149 
Операційна курсова різниця 145 
Інше 210 
Усього 504 
 
 
Інші витрати включають в себе: 
 Сума, тис. грн. 
Операційна курсова різниця 97 
Собівартість проданої валюти 203 
Послуги зв'язку 51 
Послуги банку 41 



Витрати на відрядження  134 
Організаційно-технічні витрати 6 
Консультативні и інформаційні послуги 11 
Юридичні послуги 29 
Членський внесок 16 
Витрати на страхування 1 
Податки та збори 50 
Субпідряд 218 
Послуги охорони 189 
Виплати лікарняних 38 
Послуги інших організацій 197 
Відрахування профорганізації 20 
Усього 1249 
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Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 1 квартал 2016 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 6229 8337 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (4835) (6165) 
Валовий:   
     прибуток  2090 1394 2172 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 504 602 
Адміністративні витрати  2130 (1026) (1230) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (436) (618) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 436 926 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- 11 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (15) (10) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 421 927 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -76 -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- -- 
Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 345 927 

     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 -- -- 
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 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- -- 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 345 927 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 738 622 
Витрати на оплату праці 2505 2900 3242 
Відрахування на соціальні заходи 2510 646 1258 
Амортизація 2515 225 200 
Інші операційні витрати 2520 1311 1986 
Разом 2550 5820 7308 
 
 

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 -- -- 
 
  
 
 
Голова правлiння - директор 
iнституту ________________ Бадзим Павло Сергійович 

 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Андрющенко Олена Єгорiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 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 2016 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 14219 8210 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 60 -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 55 797 
Надходження від операційної оренди 3040 87 127 
Інші надходження 3095 162 271 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1986) (1436) 

Праці 3105 (2814) (4481) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (967) (1609) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2052) (1369) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (25) (269) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (1335) (1065) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (692) (35) 
Інші витрачання 3190 (197) (384) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6567 126 
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 (5) (247) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5 -247 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

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

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6562 -121 
Залишок коштів на початок року 3405 2642 4589 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -72 271 
Залишок коштів на кінець року 3415 9132 4739 
 
  
 
Голова правлiння - директор iнституту ________________ Бадзим Павло Сергiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Андрющенко Олена Єгорiвна 
 (підпис)  
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 04 01 
Підприємство   Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 
Звіт про власний капітал 
за 1 квартал 2016 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 
(непокритий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 505 79210 740 118 16967 -- -- 97540 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 505 79210 740 118 16967 -- -- 97540 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 4100 -- -- -- -- 345 -- -- 345 

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

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 -- -760 -- -- -- -- -- -760 
Разом змін у капіталі 4295 -- -760 -- -- 345 -- -- -415 
Залишок на кінець року 4300 505 78450 740 118 17312 -- -- 97125 
 
  
 
 
Голова правлiння - директор iнституту ________________ Бадзим Павло Сергiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Андрющенко Олена Єгорiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 
 


