
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  
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правлiння - 

директора iнституту 
      

Виставна Олена Володимирiвна 

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

25.10.2013 М.П. 

(дата) 
 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 3 квартал 2013 року  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

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

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Відкрите акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

14078902 

1.4 Місцезнаходження емітента 

61003, м. Харкiв, проспект Московський 10/12 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

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

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

office@energoproekt.com.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

25.10.2013 

2.2 Квартальна 
інформація розміщена 
на сторінці 

http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.html 
в мережі 
Інтернет 

25.10.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X 

2. Основні відомості про випущені акції X 

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)  

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента  

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній 
системі України, послугами яких користується емітент 

X 

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність 

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

в) інформація про собівартість реалізованої продукції  

8. Квартальна фінансова звітність емітента X 

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

X 

10. 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) 

 

11. Примітки: 
П.3 ВАТ ХI "Енергопроект" випуск облiгацiй у звiтному перiодi не здiйснювало. 
П.4 ВАТ ХI "Енергопроект" випуск похiдних цiнних паперiв у звiтному перiодi не здiйснювало. 
П.6 Посаду корпоративного секретаря Статутом ВАТ ХI "Енергопроект" не передбачено. 
П.7 (в) "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" ВАТ ХI "Енергопроект", не 
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 
дiяльностi. 
П.8 ВАТ ХI "Енергопроект" у звiтному перiодi не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  



3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних 
осіб 

3.1. Повне найменування 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-

дослiдний та проектно-конструкторський iнститут 
"Енергопроект" 

3.2. Серія та номер свідоцтва про 
державну реєстрацію 

1480120 0000 001365 

3.3. Дата державної реєстрації 18.04.1996 

3.4. Місцезнаходження 61003, м. Харкiв, проспект Московський 10/12 

3.5. Статутний капітал (грн.) 504700.00 

3.6. Чисельність працівників (чол.) 321 

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

71.11 дiяльнiсть у сферi архытектури, 71.12 дiяльнiсть у 
сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг 
технiчного консультування в цих сферах, 74.90 iнша 

професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що 
належать державі 

50.000 

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що 
передано до статутного капіталу 
державного (національного) 
акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

3.10. Органи управління емітента 
Загальнi збори акцiонерiв. Спостережна рада. Правлiння. 

Ревiзiйна комiсiя. 

3.11. Посадові особи емітента 

Голова правлiння - директор iнституту - Бадзим Павло 
Сергiйович. Головний бухгалтер - Андрющенко Олена 
Єгорiвна. Голова Спостережної ради - Уповноважений 

представник мiнiстерства енергетики та вугiльної 
промисловостi України - Чернов Петро Анатолiйович. 

Член Спостережної ради - Уповноважена особа ДП "НАЕК 
"Енергоатом" - Айсiн Айдин Абдурашитович. Член 
Спостережної ради - Уповноважений представник 
мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi 
України - Кульчицька Свiтлана Василiвна . Член 

Спостережної ради - уповноважена особа ТОВ УК "Єдина 
проектно ? будiвельна - Медведєв Євген Вiкторович. Член 
Спостережної ради - уповноважена особа ТОВ УК "Єдина 

проектно - будiвельна - Камурзаєв Олександр 
Альбертович. Голова ревiзiйної комiсiї - Сидорук Сергiй 

Миколайович. Член правлiння - Вiнiченко Сергiй Iванович. 
Член правлiння - Шапар Свiтлана Iванiвна. Член правлiння 

- Виставна Олена Володимирiвна. Член правлiння - 
Грiнько Олександр Iванович. Член правлiння - 
Андрющенко Олена Єгорiвна. Член правлiння - 

Шапошнiков Антон Сергiйович. 

3.12. Засновники емітента Фонд державного майна України 

3.13. Інформація щодо участі 
підприємства у створенні інших 
підприємств, установ та організацій 

Пiдприємство не приймало участi у створеннi iнших 
пiдприємств 



4. Основні відомості про випущені акції 
(за звітний період) 

Дата реєстрації випуску акцій 29.09.1998 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 881/20/1/98 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій 
Харкiвське 

теруправлiння 
ДКЦПФР 

Кількість простих іменних акцій (штук) 2018800 

Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0 

Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0 

Форма існування акцій  Документарні іменні 

Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25 

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 1009401 

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) 
акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 

0 



6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент 
6.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спiвдружнiсть" 

6.2. Організаційно-
правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

6.3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

23908661 

6.4. Місцезнаходження м. Харкiв, вул. Космiчна, 26, 3 поверх 

6.5. Номер ліцензії на 
цей вид діяльності 

АВ №399166 

6.6. Дата видачі ліцензії 13.08.2010 

6.7. Міжміський код та 
телефон 

(057) 7-140-190 

6.8. Факс (057) 7-143-099 

6.9. Вид професійної 
діяльності на фондовому 
ринку 

Депозитарна діяльність 

6.10. Опис 

Вiдповiдно до Протоколу Наглядовой (Спостережної) Ради ВАТ ХI 
"Енергопроект" вiд 07 вересня 2012 року вирiшили обрати тимчасовим 

реєстроутримувачем власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ ХI 
"Енергопроект" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Спiвдружнiсть", передати йому ведення систему реєстру власних 
iменних цiнних паперiв ВАТ ХI "Енергопроект" на строк до прийняття 
рiшення про обрання нового реєстроутримувача на загальних зборах 
акцiонерiв Товариства та затвердили умови Договору № 524 вiд 10 

вересня 2012 року на ведення реєстру мiж ВАТ ХI "Енергопроект" та 
ТОВ "Спiвдружнiсть". 



8. Інформація про господарську та фінансову діяльність 
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності 

Основним видом дiяльностi ВАТ ХI "Енергопроект" є розробка проектно-кошторисной 
документацiї для будування та реконструкцiї атомних та теплових електростанцiй. Об'єм 
виконаних та вiдвантажених проектних робiт за 9 мiсяцiв 2013 рiк складає 28016 тис. грн. Чистий 
дохiд складає 28016 тис. грн. Загальна вартiсть доходiв складає 28971 тис. грн., у тому числi: - 
дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 28016 тис. грн., - iншi операцiйнi доходи - 
466 тис. грн., iншi доходи 489. Витрати за звiтний перiод складають 24504 тис. грн., у тому числi: - 
собiвартiсть проектних робiт - 18833 тис. грн., - адмiнiстративнi витрати – 4419 тис. грн.; - iншi 
операцiйнi витрати - 1153 тис. грн., - iншi витрати - 49 тис. грн. Податок на прибуток складає 0 
тис. грн. Фiнансовi витрати 218. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi за 9 мiсяцiв 2013 
рiк - прибуток у розмiрi 4260 тис. грн.  



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

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
№ з/п 

Основний вид 
продукції* у натуральній формі 

(фізична од. вим.**) 
у грошовій 

формі (тис.грн.) 
у відсотках до всієї 

виробленої продукції 
у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 
у грошовій 

формі (тіс. грн.) 
у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Дiяльнiсть у сферi 

iнжинiрингу, проектнi 
роботи 

0 28016.00 0.00 0 28016.00 100 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 10 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

Територія  за КОАТУУ 6310100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 71.12 

Середня кількість 
працівників 

321  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса м.Харкiв, пр.Московський 10/12  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2013 р. 
 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 139 69 248 

первісна вартість 1001 1169 1169 248 

накопичена амортизація 1002 1030 1100 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 20797 20421 21166 

первісна вартість 1011 55102 55664 21166 

знос 1012 34305 35243 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 65 

Відстрочені податкові активи 1045 135 135 183 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 21071 20625 21662 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 5101 10018 0 

Виробничі запаси 1101 266 204 198 

Незавершене виробництво 1102 4835 9814 2917 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 9844 11139 7342 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
240 

 
612 

 
443 

з бюджетом 1135 0 1242 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 1242 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3251 3206 3137 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 7421 508 177 

Готівка 1166 1422 6 3 

Рахунки в банках 1167 5999 502 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 38 145 24 

Усього за розділом II 1195 25895 26870 14305 

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

1200 0 0 0 

Баланс 1300 46966 47495 35967 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 1400 505 505 505 

Капітал у дооцінках 1405 20283 19766 0 

Додатковий капітал 1410 743 743 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 118 118 118 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10537 13945 5488 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 32186 35077 27806 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 962 2347 748 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 962 2347 748 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 160 1905 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 3843 1120 1131 

за розрахунками з бюджетом 1620 2193 878 955 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 750 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 772 659 839 

за розрахунками з оплати праці 1630 1800 1402 2195 

за одержаними авансами 1635 1792 1789 300 

за розрахунками з учасниками 1640 35 35 35 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1755 2234 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1468 49 1 

Усього за розділом IІІ 1695 13818 10071 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 46966 47495 35967 

 

Примітки 

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

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

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

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

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

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



керуватися МСФЗ 16 ?Основнi засоби?. Основнi засоби - 
це матерiальнi активи, якi використовуються компанiєю 
для виробництва або постачання товарiв та послуг, для 

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

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

впевненостi отримає майбутнi економiчнi вигоди, що 
перевищують початковi розрахованi нормативнi 

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

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

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

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

Основнi засоби класифiкуються за групами на: Будiвлi та 
споруди станом на 01.01.2013 р. сума складає 49091, 
станом на 30.09.2013р. сума - 49285; Машини та 

обладнання станом на 01.01.2013 р. сума складає 3903, 
станом на 30.09.2013р. сума - 3965; Транспортнi засоби 
станом на 01.01.2013 р. сума складає 407, станом на 

30.09.2013р. сума - 567; Iншi станом на 01.01.2013 р. сума 
складає 107, станом на 30.09.2013р. сума - 103; Всього 

первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2013 р. 
сума складає 54333, станом на 30.09.2013р. сума - 54581. 
Всього залишкова вартiсть основних засобiв станом на 

01.01.2013 р. сума складає 19097, станом на 30.09.2013р. 
сума – 20421. 

Ремонти основних засобiв вiдображаються по кожному 
об'єкту. Амортизацiя основних засобiв (за винятком 

МНМА) здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного 
методу. Термiн експлуатацiї об'єктiв основних засобiв 

встановленi для кожного об'єкту iндивiдуально. 
Амортизацiя МНМА нараховується в розмiрi 100% 

вартiсть такого об'єкта в першому мiсяцi його вiдпустку зi 
складу в експлуатацiю. В ходi складання фiнансової 

звiтностi був проведений тест на знецiнення, перевищення 
вартостi вiдшкодованого активу над його балансовою не 
виявлено. Капiнвенстицiї (виготовлення) основних фондiв 

не вiдповiдають критерiям визнання МСБО 16, а 
вiдповiдають критерiям запаси статтi 15/3 в сумi 5 058, 98 



грн. Облiковi оцiнки для активiв та зобов'язань за 
первiсною вартiстю (historical cost): для активiв - це 

вартiсть їх придбання, для зобов'язань - сума, отримана в 
обмiн на зобов'язання. Первiсна вартiсть виражається у 

фактичних цiнах в момент вчинення правочину; Величину 
резерву сумнiвних боргiв по iншої дебiторської 

заборгованостi визначили виходячи з абсолютної суми 
сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу 

платоспроможностi окремих дебiторiв, що склало 2,3 тис. 
грн.. та списано на рахунок прибуткiв та збиткiв на 

01.01.2013г.  
Основнi дебiтори: ВП «Южноукраїнська АЕС» чиста 
реалiзована вартiсть станом на 30.09.2013р. складає 

1125,2; ВП «Запорiзька АЕС» чиста реалiзована вартiсть 
станом на 30.09.2013р. складає 8473,3; Корпорацiя «ТСМ 
Груп» чиста реалiзована вартiсть станом на 30.09.2013р. 

складає 1268,4; 
Основнi кредитори: ВАТ «Силовi машини» чиста 
реалiзована вартiсть станом на 30.09.2013р. складає 
3108,1; IЯД НАН України чиста реалiзована вартiсть 

станом на станом на 30.09.2013р. – 140; ПрАТ «НДI радiац 
захисту АТНУ» чиста реалiзована вартiсть станом на 
30.09.2013р. – 210; ТОВ «Iмпульс» чиста реалiзована 

вартiсть станом на 30.09.2013р. - 320; Корпорацiя «ТСМ 
Груп» чиста реалiзована вартiсть станом на 30.09.2013р. 
складає 258,9; ТОВ КЕСП чиста реалiзована вартiсть 

станом на 30.09.2013р. складає 100; НДI 
«Укренергосетьпроект» чиста реалiзована вартiсть станом 

на 30.06.2013р. складає 154,0;  
При складаннi фiнансової звiтностi було проведено аналiз 
окремого кредитора за авансами отриманими та сума 2347 
тис. грн була вiднесена на довгострокову кредиторську 
заборгованiсть, тому що термiн перевищив 12 мiсяцiв за 
вирахуванням податку на додану вартiсть. Методом 

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

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

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

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

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

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

необхiдностi коригується (збiльшується або зменшується). 



Використання проводиться списанням в К-т "Розрахунки 
по заробiтнiй платi". Вiдкладений податок на прибуток. 

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

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

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

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

та пасиви по вiдкладеному податку на прибуток 
визначаються за податковими ставками, якi, як очiкується, 
будуть дiяти на момент реалiзацiї активу або погашення 
заборгованостi. В їх основi лежать ставки податкiв, якi 
дiяли або, в основному, вже були введенi в дiю на дату 

складання Бухгалтерського балансу. 

Керівник О.В. Виставна 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 10 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 3 квартал 2013 р. 
 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

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

2000 28016 23983 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 18833 ) ( 17474 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
9183 

 
6509 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 466 502 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4469 ) ( 4010 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1153 ) ( 632 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
4027 

 
2369 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 11 0 

Інші доходи 2240 489 793 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 218 ) ( 214 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 49 ) ( 77 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
4260 

 
2871 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -679 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
4260 

 
2192 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4260 2192 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1134 1219 

Витрати на оплату праці 2505 14346 12870 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5268 4583 

Амортизація 2515 1067 1114 



Інші операційні витрати 2520 7120 5292 

Разом 2550 28935 25078 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

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

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

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

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

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

Виручка грунтується на договiрних цiнах та за 9 мiсяцiв 
2013 рiк склала 28016 тис. грн. без ПДВ. Згiдно з 

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

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

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

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

iнформацiю методом ?за характером витрат?, а саме: 
Матерiали - 641 Витрати на оплату працi – 11770; Єдиний 

соцiальний внесок – 4368; Амортизацiя – 892; Iншi 
витрати – 6833; Всього витрат – 24504: 

Керівник О.В. Виставна 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 10 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 3 квартал 2013 р. 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
31329 

 
31540 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 7 15 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2075 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 886 7770 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 10896 ) 

 
( 3587 ) 

Праці 3105 ( 13793 ) ( 11629 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5913 ) ( 5375 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9309 ) ( 6370 ) 

Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( 1993 ) ( 1035 ) 

Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( 4935 ) ( 3170 ) 

Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( 2381 ) ( 2165 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 773 ) ( 0 ) 

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



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 7 ) ( 15 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 581 ) ( 11281 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -6975 1068 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 75 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 11 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 732 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -646 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 7735 18132 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 5990 18132 

Сплату дивідендів 3355 ( 852 ) ( 634 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 218 ) ( 214 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 675 -848 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -6946 220 

Залишок коштів на початок року 3405 7421 244 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 33 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 508 464 

 

Примітки 

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

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

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

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

Керівник О.В. Виставна 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 10 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 3 квартал 2013 р. 
 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року Стаття 

Код 
рядка 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500     

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505  X  X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510     

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515     

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521     

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524     

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552     



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

3553     

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556     

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557     

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3571     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3572     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3573     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3574     

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3576     

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3577     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення 
позик 

3230  X  X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X  X ( ) 

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X  X  

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки д/н 

Керівник О.В. Виставна 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-

дослiдний та проектно-конструкторський iнститут 
"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про власний капітал 

за 3 квартал 2013 р. 
 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 505 0 21026 118 10537 0 0 32186 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 20283 20283 00 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 505 20283 743 118 10537 0 0 32186 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 4260 0 0 4260 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 850 0 0 852 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 



Викуп акцій 
(часток) 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 517 0 0 0 0 0 517 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 517 0 0 3408 0 0 2891 

Залишок на 
кінець року 

4300 505 19766 743 118 13945 0 0 35077 

 

Примітки 

Змiни у власному капiталi вiдбулися за рахунок чистого прибутку у сумi 4260 тис. 
грн., зменшення додаткового капiталу в дооцiнках за рахунок вiднесення суми 
амортизацiї з дооцiнок на iншiй дохiд пiдприємства у сумi 474,0 тис. грн. та 

перерахунки iндексацiї -основних засобiв на 30.09.2013 у сумi 43 тис. грн. Таким 
чином власний капiтал на 01.01.2013 року складає 32186 тис. грн.; власний капiтал на 

30.09.2013 року складає 35077 тис. грн. 

Керівник О.В. Виставна 

Головний бухгалтер О.Є. Андрющенко 



 


