
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 
      
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої 
для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

т.в.о голови 
правлiння - 

директора iнституту 
      

Берест Сергiй Миколайович 

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

24.10.2014                         М.П. 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 3 квартал  2014 року 

I. Загальні відомості 

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

2. Організаційно-правова форма  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 24.10.2014 

 (дата) 

2. Квартальна інформація 
розміщена на сторінці http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.htm в мережі Інтернет 24.10.2014 

  (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. 
Звiт пiдписано т. в.о голови правлiння - директора iнституту Берест Сергiй Миколайович, що тимчасово виконує обов'язки  голови правлiння - 
директора iнституту Бадзима Павла Сергiйовича пiд час його вiдрядження на пiдставi Наказу № 266/к от 22.10.2014. 
 



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 )  1480120 0000 001365 

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) 301 

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  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ 

 74.90  ІНША ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, Н. В. І. У. 
10. Органи управління 
підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Правлiння. Ревiзiйна комiсiя. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 філія АТ "Укрексімбанк" в м.Харкові 

2) МФО банку  351618 

3) Поточний рахунок  26006000127893 

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

 філія АТ "Укрексімбанк" в м.Харкові 

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 

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, пов'язану зi 
створенням об'єктiв архiтектури                                                                                 АВ 490482            15.12.2009 Державна Архiтектурно-будiвельна iнспекцiя                                                                                         15.12.2014                                                                                          

Опис Пiсля закiнчення дiї буде продовжена 

Сертифiкат на вiдповiднiсть системи управлiння якiстю 
iнститута вимогам стандартiв серiї ISO 9001                                                                                                                                                  UA 226938            16.07.2012 Мiжнародний орган сертифiкацiї "Бюро Верiтас Сертифiкейшен Україна"                                                                                                                                                 15.07.2015                                                                                          

Опис Пiсля закiнчення дiї буде продовжена 
 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 
 
 
1) посада Голова правлiння - директор iнституту 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Бадзим Павло Сергiйович 

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

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

4) рік народження** 1950 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 34 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

Голова правлiння - ЗАТ "Енерго-Арм" 

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
 
1) посада Член правлiння-головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Андрющенко Олена Єгорiвна 

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

МК 890334 20.08.1998 Харкiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

4) рік народження** 1968 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 19 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

ТОВ "Украiнтер" - фiнансовий директор 

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
 
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Шапар Свiтлана Iванiвна 

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

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

4) рік народження** 1965 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 7 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

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

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Виставна Олена Володимирiвна 

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

МН 245542 21.11.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй 
обл. 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 6 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник ТМВ 

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
 
1) посада Член првлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Шапошнiков Антон Сергiйович 

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

ММ 578208 21.07.2000 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС в Харкiвськiй обл. 

4) рік народження** 1979 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 6 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник контрактної групи. 

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 



Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Вiнiченко Сергiй Iванович 

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

МК 298610 11.11.1997 Краснокутським РВ УМВС України в Харкiвської областi 

4) рік народження** 1961 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 20 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

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

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Грiнько Олександр Iванович 

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

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

4) рік народження** 1967 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

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

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
 
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** д/н 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

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

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі 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 

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** д/н 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної 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    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі 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 

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

вiце-президент ДП "НАЕК "Енергоатом" 

  



8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі 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 

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

директор ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-будiвельна" 

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі 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 

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

юрисконсульт ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-будiвельна" 

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації 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 керівної роботи (років)** 19 
7) найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

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

  
8) опис    Змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
 
 



VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
1. Найменування "СПАСИБО В. I ПАРТНЕРИ . ПРАВОВI ТА ПОДАТКОВI КОНСУЛЬТАЦIЇ" 
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
3. Код за ЄДРПОУ 36456013 
4. Місцезнаходження 61072 Харкiвська область - м.Харків пр. Ленина, 56, оф. 301 
5. Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

А01420566 

6. Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.05.2012 

7. Міжміський код та телефон/факс (057) 754-58-90 
8. Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 
9. Опис Згiдно з умовами договору №8-12/06-2014 про надання правової допомоги ТОВ "СПАСИБО В. 

I ПАРТНЕРИ. ПРАВОВI ТА ПОДАТКОВI КОНСУЛЬТАЦIЇ" надає ВАТ ХI "Енергопроект" 
правову допомогу 

 
 
1. Найменування Юридична компанія "РУХ" 
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
3. Код за ЄДРПОУ 35973189 
4. Місцезнаходження 61023 Харкiвська область - м.Харків 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. 
 
 
 



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 Харкiвське теруправлiння 
ДКЦПФР UA2000801009 

Акція проста 
документарна 

іменна 
Документарнi iменнi 0.25 2018800 504700.00 100.00000000000

0 

Опис Цінні папери товариства у звітному періоді не брали участі в організованих ринках. 
Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному періоді не було. 

 



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 733.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 8110.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 8843.00 Х Х 
Опис Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного року зменшилась за рахунок погашення кредиту. У структурi поточних зобов'язань 

значну частину займає кредиторська заборгованiсть з оплати працi - 17,8%, поточна заборгованiсть до бюджету - 9,0%, 
одержаних авансiв - 31,7%, i кредиторської заборгованостi - 7,2%. 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 10 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  301   
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 "30" вересня 2013 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 87 255 

первісна вартість 1001 1201 1392 
накопичена амортизація 1002 1114 1137 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 20696 20448 
первісна вартість 1011 56191 56835 
знос 1012 35495 36387 
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 298 298 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 21081 21001 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 8034 7193 

Виробничі запаси 1101 218 258 
Незавершене виробництво 1102 7816 6935 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 15578 9428 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 77 431 

з бюджетом 1135 19 1381 
у тому числі з податку на прибуток 1136 19 1381 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2500 2280 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 177 4043 
Готівка 1166 3 3 
Рахунки в банках 1167 174 4040 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 114 58 
Усього за розділом II 1195 26499 24814 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- -- 
Баланс 1300 47580 45815 



 
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 19590 19193 
Додатковий капітал 1410 743 743 
Резервний капітал 1415 118 118 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 13265 16413 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 34221 36972 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 2297 741 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 2297 741 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 1450 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 976 581 
розрахунками з бюджетом 1620 991 733 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 692 756 
розрахунками з оплати праці 1630 1573 1445 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 3010 2566 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 35 35 
Поточні забезпечення 1660 2296 1946 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 39 40 
Усього за розділом IІІ 1695 11062 8102 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 47580 45815 
 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

«ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 9 місяців 2014 рік 
 
 
І. Основні відомості про Товариство: 

 
1. Повна офіційна назва:ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»»; 
2. Код ЄДРПОУ – 14078902 
3. Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство ; 
4. Місцезнаходження:проспект Московський, буд. 10/12, м. Харків, 61003; 
5. Номера телефонів: ((057) 731-14-77; 
6. Державна реєстрація: ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 

18.04.1996 р. на підставі рішення регіонального відділення Фонду державного майна України від 20.03.1996 р. № 397-п шляхом 
перетворення державного підприємства Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», 
яке було зареєстровано Червонозаводським Райвиконкомом м. Харкова розпорядженням № 924 від 10.11.1993 р., 
реєстраційний № 20 від 10.12.1993 р.  

7. Поточні рахунки: 
8. Рахунки в банках  

Назва банку Код банку (МФО)/ВІС код банку Номер рахунку/валюта 
АТ КБ»Експобанк» 322294 26000113671001/980 
АТ КБ Експобанк» 322294 26009113671002/980 
АТ «Укрсіббанк» 351005 26005263554201/980 
АТ «Укрсіббанк» 351005 26006263554200/980 
АТ «Укрсіббанк» 351005 26257003351177/980 
ПАТ «Укрексімбанк» 351618 26006000127893/980 
ПАТ «Укрексімбанк» 351618 26006000127893/840 



Харк.ГРУ Приватбанку 351533 26032201503003/840 
ПАТ «Укрексімбанк» 351618 26006000127893/978 
ПАТ «Укрексімбанк» 351618 26006000127893/643 
Харк.ГРУ Приватбанку 351533 26034201503023/643 
   

 
 

9. Посадові особи:  
- Голова правління – Бадзим Павло Сергійович  (обраний на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 16.09.2009 р., 
Наказ про вступ на посаду № 372/к від 21.09.2009 р.); 
-  Головний бухгалтер – Андрющенко Олена Єгорівна (призначена на посаду за Наказом № 421/к  від 14.10.2009 р.). 
 

10. Основні види діяльності за КВЕД: 
- 71.11 - діяльність у сфері архітектури; 
- 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 
- 74.90 – інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 
 

11. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» створено та здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про господарські товариства», 
«Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативних актів України. Установчі документи ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 
відповідають вимогам Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, визначених Законом України 
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні". 

12. Ліцензії 
- ліцензія на господарську діяльність, пов'язану зі створенням об’єктів архітектури, видана за рішенням Державної архітектурно-
будівельної інспекції № 36-Л від 15.12.2009 р.,  термін дії – 3 15.12.2009 р. по 15.12.2014 р., Серія АВ № 490482  
- ліцензія на проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, 
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, 
пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння на об’єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо 
пожежної безпеки», видана Державним департаментом пожарної безпеки МНС України від 26.03.2010 р. термін дії - 
безстроковий. Серія АВ № 518759.  

13. Відокремлених підрозділів (філій та представництв) ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не має.  
14. Кількість працівників станом на 30.09.2014р. складає 314 особи. 
15. Відомості про засновників: ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» засновано згідно рішення регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Харківській області від 20 березня 1996р.за  № 397-п шляхом перетворення державного 
підприємства Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», яке було зареєстровано 
Червонозаводським Райвиконкомом м. Харкова розпорядженням № 924 від 10.11.1993 р., реєстраційний № 20 від 10.12.1993 р. 
у відкрите акціонерне товариство в відповідності з Указом Президента України «Про міри по забезпеченню прав громадян на 
використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994р. № 699/94 та 11 постанови КМ №686 від 
07.12.1992р. «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств в відкриті акціонерні 
товариства» 

16. Відповідно до реєстру власників ІЦП за вих. № 51 від 30.03.2011 року, складеного станом на 15.03.2011 року, власниками 
іменних цінних паперів ВАТ ХІ «Енергопроект» є: 

фізичні особи (150 осіб), які володіють 395 851 (шт. цін. паперів) акція, що складає 19, 6082326134 % частки статутного капіталу. 

юридичні особи (3 особи), які володіють 613548 (шт. цін. паперів) акція, що складає 30, 391717853 % частки статутного капіталу,  

Фонд державного майна України належить 1 009 401 акція, що складає 50,0000495344 % частки статутного капіталу. 

 
17. Випуск акцій:   

випуск акцій простих іменних ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» у документарній формі номінальною вартістю 0,25 гривень кожна у 
кількості 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) шт. на загальну суму 504 700 (п’ятсот чотири тисячі сімсот) 
гривень 00 копійок зареєстровано Харківським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (код цінних паперів (ISIN) UA2000801009), реєстраційний № 881/20/1/98. Дата реєстрації Свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій 29 вересня 1998 р. 
Привілейовані акції або акції на пред'явника не випускалися. 

 
18. Фінансова звітність станом на 30.09.2014 р. не була затверджена Зборами акціонерів 
 
 
19. Мета: 
Метою ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів 

Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами 
дивідендів. 
 

ІІ. Основа надання інформації 
  

Основою надання фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі за текстом – МСФЗ),міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку (надалі за текстом -  МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 
звітності. 

 Валютою фінансової звітності є грошова одиниця України – гривня, одиниця виміру - тис. грн. 
 Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих 

фінансових інструментів відповідно до МСБО «Фінансові інструменти». 
 Фінансова звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності складена на основі фінансової звітності складеної  
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та на основі бухгалтерських записів, із застосуванням 



корегувань, обумовлених необхідністю перекваліфікації окремих статей активів та зобов’язань з метою достовірного представлення інформації 
за МСФЗ. 
  
 ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»вперше прийняло МСФЗ у 2012 р. Датою першого застосування міжнародних стандартів для складання 
фінансової звітності за МСФЗ (дата переходу)  визначається 01 січня 2012р. 

 Коригування активів, зобов’язань та власного капіталу станом на 01.01.2014р.та на 30.09.2014р. представлено наступним чином: 
 
 

Сума, грн № 
корег
уванн
я 

Призначення Дебет Кредит 
01.01.2014 30.09.2014 

Капінвестиції (виготовлення) основних засобів 
    1 Перекласифікация приміток № 3,2  

розділу Основні засоби 209 «Інші 
матеріали» 

15/3 «Придбання 
(виготовлення) інших 
основних засобів» 

4035,90 3965,07 

  104 «Машини та 
обладнання» 

15/2 «Придбання 
(виготовлення) 
основних засобів» 

 63000,00 

  12 15/4 «Придбання 
(створення) НМА 

 134751,00 

Основні засоби 
106 «Інструменти  
та прилади» 

 «Дооцінка» 13255,00 22210,71 

109 «Інші»  «Дооцінка» -644,00 1289,78 

104 «Машини та 
обладнання» 

 «Дооцінка» 24601,00 57849,22 

7 Корегування на суму індексації 
основних засобів примітки № 3,2  
розділу Основні засоби 

105 «Транспортні 
засоби» 

 «Дооцінка» 1630,00 34153,22 

Малоцений інвентар 
209 221 4503,06 3941,08 Перекваліфікация запасов 
209 222 1740,08 1892,73 

4 
 

Списання на нерозподілений 
прибуток 

44 222 в підзвіті 12599,84 13591,05 

Довгострокова дебіторська заборгованість 
8 Перекваліфікація дебіторської 

заборгованості 
3773 182 776556,36 776556,36 

 Сформовано резерв сумнівних 
боргів 

38 3773 776556,36 776556,36 

Дебіторська заборгованість 
3 Списання на нерозподілений 

прибуток 
44 361 2330,00  

38 3773 90237,52 90237,52 
38 3771 794836,19 17717,35 

5 
 

Списання безнадійної 
заборгованості 

38 361 628241,76 628241,76 
Витрати майбутніх періодів 

3711 39/01 16694,56 6588,52 
3711 39/усл 38373,85 54854,32 

9 Рекласифікація витрат майбутніх 
періодів 

3711 39/страх 19232,46 495,43 
  3771 39/04  2000,00 
  3771 39/06  32684,98 
6 Виправлення суттєвих помилок « 

суму витрат майбутніх  періодів на 
субрахунку «оплата праці» 
списуємо на збитки 

44 39/11 2296082,86  

Кредиторська заборгованість 
6811 55 48516,12 48516,12 3 Перекваліфікація и корегування  на 

суму ПДВ 6812 55 2248838,25 692678,25 

2 Признання безнадійної 
заборгованості та віднесення за 
збитки 

44 6853 3500,00 3500,00 

10 Списання на нерозподілений 
прибуток 

6853 44 13595.57 15595,57 

 
 
 Коригування власного капіталу станом на 01.01.2014р. та станом  на 30.09. 2014р. у фінансової звітності за ПСБО та за МСФЗ, 
надані наступним чином: 

 
Станом на 30.09.2014  Станом на 01.01.2014  

Капітал Капітал 
Звітність за П(С)БО 36853 36476 
Відстрочені активи   



Списання активів, які не відповідають критеріям визнання -13 -13 
Формування резервів та забезпечень  -2296 
Списання заборгованості 15 -4 
Інші 117 58 
Звітність за МСФЗ 36972 34221 
 

 
Коригування сукупного прибутку станом на 01.01.2014р. та станом  на 30.09. 2014р. у фінансової звітності за ПСБО та за МСФЗ, 

надані наступним чином: 
  

Станом на 30.09.2014  Станом на 01.01.2014  
Прибуток Прибуток 

Звітність за П(С)БО 16411 15560 
Відстрочені активи   
Списання активів, які не відповідають критеріям визнання 15 -13 
Формування резервів та забезпечень  -2296 
Списання  заборгованості -13 14 
Звітність за МСФЗ 16413 13265 

 
 При підготовці фінансової звітності за МСФЗ ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» робить оцінки та припущення, які мають вплив на 
визначення сум активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату 
підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 
звітності. Оцінки та припущення особливо стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості справедливої 
вартості фінансових активів. Зроблені припущення мали суттєвий вплив на фінансову звітність за МСФЗ. 

Події які вимагають або не вимагають коригування після звітного періоду, згідно вимог МСБО 10 «Події після звітного періоду» 
відсутні.  
 

ІІІ. Основи облікової політики та складання звітності складеної за МСФЗ 
 

Основні принципи облікової політики за МСФЗ ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 рік затверджені наказом від 01.01.2012 р. Змін до 
облікової політики не було.  
 Фінансова звітність за МСФЗ за 9 місяців 2014 рік включає: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан),  
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), 
- Звіт про власний капітал, 
- Примітки до фінансової звітності. 

Валютою фінансової звітності за МСФЗ є грошова одиниця України – гривня, одиниця виміру - тис. грн.. 
 
3.1. Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи оцінюються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за собівартістю. Після визнання активом, об’єкт нематеріальних 

активів об лікується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 
Модель переоцінки не застосовується. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного метода. Строк 
корисної експлуатації визнається  окремо на підставі рішення комісії. 

 
3.2. Основні засоби 
До складу основних засобів ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відносить матеріальні активи, які: а) утримують для використання у 

виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного періоду. 
 Первісна оцінка основних засобів є собівартість. Після  первісного визнання основні засоби оцінюються за нижчою з двох: 
балансовою вартістю (собівартістю) чи сумою очікуваного відшкодування. 

Після визнання активом, об’єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та 
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки застосовується для 1 групи основних засобів. 

Амортизація нараховується прямолінійним методом починає з моменту, коли об ‘єкт став придатним до експлуатації. Строк корисної 
експлуатації визнається  окремо на підставі рішення комісії. 

 
3.3. Запаси 
Запаси визнаються ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як активи, які: а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; б) 

перебувають у процесі виробництва для такого продажу або в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у 
виробничому процесі або при наданні послуг.  

Первісно запаси оцінюються ВАТ  ХІ«ЕНЕРГОПРОЕКТ» за собівартістю. Після первісного визнання - за меншою з таких двох 
величин: собівартість та чиста вартість реалізації. 

Для визначення собівартості запасів  ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» застосовує метод за формулою – "перше надходження – перший 
видаток" (ФІФО). 

 
3.4. Визнання та оцінка фінансових інструментів 
ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною 

контрактних положень щодо фінансового інструменту.  
За строком виконання зобов’язань фінансові активи ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» класифікує наступним чином: короткострокові – до 

одного року, довгострокові – більш одного року.  
Фінансові активи оцінюються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку. 

Фінансові активи, утримані до їх погашення, для продажу або позики та дебіторська заборгованість, первинно оцінюються ВАТ  ХІ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» за справедливою вартістю плюс прямі витрати, пов’язані з придбанням. Після первинного визнання фінансові активи, 
утримані до погашення або позики та дебіторська заборгованість, відображаються на дату балансу за амортизованою вартістю. Фінансові 
активи, доступні до продажу – за справедливою вартістю або за собівартістю з урахуванням зменшення корисності (у випадку відсутності 
активного ринку і неможливості визначення справедливої вартості). 



Дисконтуванню підлягає довгострокова дебіторська заборгованість, якщо різниця між номінальною сумою боргу та його 
дисконтованою вартістю більше 5%. Така довгострокова дебіторська заборгованість підлягає дисконтуванню з застосуванням наступних 
ставок: 
- для безвідсоткових позик ставка дисконтування та для відсоткових, якщо відсоткова ставка значно відрізняється від ринкової – середня 
ринкова ставка відсотків для фізичних осіб; 
- для відсоткових позик, якщо відсоткова ставка незначно відрізняється від ринкової – ставка відсотків, визначена договором; 
-  безвідсоткові векселя, тощо  – подвійна облікова ставка НБУ. 
 Витрати на позики, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються ВАТ 
ХІ«ЕНЕРГОПРОЕКТ» як витрати періоду.  
  

3.5. Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів 
Грошовими коштами ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є:залишкигрошовихкоштів на рахунках в банках. Залишки грошових коштів 

обліковуються у національній валюті – гривня за номінальною вартістю. Операцію в іноземній валюті ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відображає 
після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс “спот” між функціональною валютою та 
іноземною валютою на дату операції.  
 
 3.6. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість визнається ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за 
якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та бюджетом). Первинно 
заборгованість оцінується за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. На звітну дату ВАТ  ХІ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінює, чи є об’єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу може зменшуватись. Резерв на знецінення 
дебіторської заборгованості нараховується, якщо існує  об’єктивний доказ того, що контрагент не зможе виконати свої зобов’язання перед ВАТ 
ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», а саме існують значні фінансові труднощі, вірогідність банкрутства, порушені строки виконання зобов’язань, фактичний 
розрив контракту, зникнення активного ринку для цього фінансового активу. Якщо є  об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від 
зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Сума збитків 
визнається у прибутку чи збитку. Резерв сумнівних боргів нараховується на основі класифікації дебіторської заборгованості та формується 
виходячи з  платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів. 

 Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це може бути об’єктивно пов’язано з подією, яка 
відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок 
створеного резерву. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона 
списується за рахунок резерву на покриття збитків від зменшення корисності.   

Довгострокову дебіторську заборгованість ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінує за амортизаційною вартістю із застосуванням ставки 
дисконтування – подвійна облікова ставка НБУ. 

 
3.7. Фінансові зобов’язання 
Фінансовим зобов’язанням для ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є:  будь-яке зобов’язання, що є: а) контрактним зобов’язанням (надані 

грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єктові господарювання, або  обмін фінансовими активами або фінансовими 
зобов’язаннями з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб’єкта господарювання),  
б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб’єкта господарювання. 
 Первинно фінансові зобов’язання оцінюються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у 
складі прибутків та збитків плюс прямі витрати, пов’язані з придбанням або випуском. Потім Товариство оцінює фінансові зобов’язання по 
амортизованою вартістю. 

 
3.8. Згортання фінансових активів та зобов’язань 
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо ВАТ ХІ«ЕНЕРГОПРОЕКТ» має юридичне право здійснювати залік визнаних у 

балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно. 
 
3.9. Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за методом нарахування. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням 

доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.  
Дохід від дивідендів визнається коли  встановлено право на отримання платежу. 
ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає доходом, отриманим у рамках операційної діяльності у сфері інжинірингу та науки. 
 
3.10. Податок на прибуток 
Податкові активи і зобов’язання у фінансової звітності за МСФЗ визначаються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за вартістю погашення із 

застосуванням наступних ставок : поточні – чинні ставки оподаткування, відстрочені – ставки, які передбачається використовувати в період 
реалізації активу або погашення зобов’язання.  Розрахунок відстрочених податків здійснюється ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» балансовим 
методом відповідно до МСБО 12 «Податок на прибуток». Відстрочені податкові зобов’язання визнаються до всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого 
прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Балансова вартість відстрочених 
податкових активів переглядається на кожну звітну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий 
оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податного активу повністю або частково. ВАТ ХІ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає поточні та відстрочені податки в капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у 
власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

 
3.11. Умовні зобов’язання та активи 
ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не визнає умовні зобов’язання. Інформацію про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість 

вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Компанія не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовні 
активи розкривається, коли находження економічних вигід є ймовірним. 

 
3.12. Забезпечення 
Забезпечення ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає, якщо: a) суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання (юридичне чи 

конструктивне) внаслідок минулої події; б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для і 
виконання зобов’язання;  
в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання.  
У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.  

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець 
звітного періоду. Забезпечення оцінюються Компанією за вартістю погашення. 



ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»  визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої 
сплаченої суми. Очікувана вартість виплат працівникам, як забезпечення відпусток, розцінюється ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як майбутні 
виплати працівникам з відповідним нарахуванням забезпечення. 

 
3.13. Оренда 
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця, 

класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як витрати на 
прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає на 
прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються 
витратами. 

 
3.14. Припинення діяльності 
Припинення діяльності ні в звітному, ні в попередньому роках не мало місця. 
 
3.15. Звітність за сегментами 
ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» для себе визначив первинним розкриття інформації по операційному сегменту відповідно до критерію 

економічної діяльності, а саме у сфері інжинірингу. 
 
3.16. Прийняття нових стандартів 
При складанні фінансової звітності за МСФЗ ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, 

затверджені Радою з МСФЗ та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності, які належать до його операцій і які набули чинності 
станом на 31 грудня 2013р. У відповідності до вимог МСБО 1 Товариство прийняло рішення подавати інформацію про сукупний дохід у одному 
звіті – Звіт про фінансові результати. 

 
3.17. Стандарти та інтерпретації, які набули чинності 
Нижче перелічені нові стандарти, зміни до стандартів та тлумачення що набрали чинності станом на 1 січня 2014 р. та 

застосовуються при складанні цієї фінансової звітності. Товариство почало застосування зазначених стандартів, змін та тлумачень з моменту 
набрання ними чинності. 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»  
МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»  
МСФЗ 11 «Спільні угоди»  
МСФЗ 12 «Розкриття інформації по інвестиціям в інші компанії»  
Зміни до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» 
Зміни до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства » 
Зміни до МСБО 19 «Виплати працівникам» 
Поправка до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриттяінформації» щодо 

позабалансових фінансових активів та фінансових зобов’язань. 
Поправка до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» щодо позабалансових фінансовихактивів та фінансових 

зобов’язань.  
 
4. Дохід від реалізації, собівартість реалізації 
 
 Сума, тис. грн. 
Виручка 25806 
Інші доходи 1244 
Разом доходів 27050 
Матеріали 529 
Витрати на оплату праці 12769 
Єдиний соціальний внесок 4748 
Амортизація 972 
Інші витрати,послуги сторонніх організацій 3917 
Разом витрат 22935 
Фінансові витрати 72 
Прибуток до оподаткування 4043 
Податок на прибуток  
Чистий прибуток 4043 
 
 
5. Інші операційні доходи, інші операційні витрати 
 
Інші доходи : Сума, тис. грн. 
Доход від операційної оренди 280 
Операційна курсова різниця 193 
Інше 297 
Амортизація на суму дооцінки 474 
Усього 1244 
 
Інші витрати: Сума, тис. грн. 
Операційна курсова різниця 108 
Визнані пені, штрафи 37 
Послуги зв’язку 126 
Послуги банку 155 
Витрати на відрядження  513 
Організаційно-технічні витрати 34 
Консультаційні та інформаційні послуги 295 
Юридичні послуги 197 
Членські внески 65 



Лікарняні за рахунок підприємства 130 
Витрати на страхування 20 
Податки та сбори 95 
Підписка та технічна документація 6 
Послуги охорони 584 
Субпідряд 474 
Послуги інших організацій 1004 
Відрахування до профспілки 74 
Усього 3917 
 
6. Адміністративні витрати 
 
 Сума, тис. грн. 
Витрати на оплату праці 1840 
Витрати на службові відрядження 652 
Витрати на зв’язок 126 
Консультаційно-інформаційні послуги 295 
Витрати на службові автомобілі 150 
Податки та сбори 95 
Юридичні послуги 197 
Послуги банку 155 
Ліцензії та сертифікати 60 
Інше 539 
Усього 4109 
 
7. Інші операційні витрати 
 
 Сума, тис. грн. 
Курсова різниця  108 
Признані пені, штрафи 37 
Нарахування 5 днів непрацездатності  130 
Членські внески 65 
Інше 176 
Формування резерву сумнівних боргів  
Усього 516 
 
8. Податок на прибуток 

Відстрочений податковий актив у сумі 298 тис. грн. виник у наслідок перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку 
зменшення податку на прибуток у попередньому звітному періоді та підлягає за податковим законодавствам відшкодуванню в наступному 
податковому періоді в розмірі, який визначиться з майбутнього податкового прибутку, в отриманні якого ВАТХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» впевнено. 
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2013р. були розраховані на основі ставок оподаткування, які будуть застосовуватися у періоді, 
коли ВАТ  ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» планує реалізувати тимчасові різниці. Ставка податку на прибуток у 2014р. – 18%.  

 
9. Необоротні активи 
 
9.1. Нематеріальні активи 
 

За історичною вартістю Авторське право, суміжні з ним 
права 

Інші нематеріальні 
активи 

Всього 

Справедлива вартість станом на 01.01.2014р. 365 836 1201 
Находження 20 195 216 
Вибуття 25  25 
Станом на 30.09.2014р. 360 897 1392 
Амортизація станом на 01.01.2014р. 319 795 1114 
Нарахування за  півріччя  2014 рік 2 46 48 
Вибуття 25  25 
Станом на 30.09.2014р. 296 841 1137 

 
9.2. Основні засоби 
 

За історичною вартістю Будівлі Машини та 
обладнання 

Транспорт Інструменти, 
прилади, меблі 

Інші ОЗ Всього 

Справедлива вартість на (10 рахунок) 
станом на 01.01.14р. 

49844 3827 561 432 102 54766 

Надходження 82 455  14  551 

Переоцінка  58 34 22 1 115 

Вибуття ОЗ всього  19  1  20 



Справедлива вартість (10 рахунок) 
станом на 30.09.14р. 

49926 4321 595 467 103 55412 

Накопичена амортизація станом на 
01.01.2014р. 

30172 3276 256 306 99 34109 

Нарахування за рік 544 254 52 25 1 876 

Вибуття всього  19  1  20 

в  т.ч. реалізація       

в т.ч. списання  19  1  20 

Накопичена амортизація станом на 
30.09.2014р. 

30716 3511 308 330 100 34965 

Протягом 9 місяців 2014р. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було знецінено та списано необоротних активів (признані збитки від 
зменшення корисності) на суму 20 тис грн. 
 
10. Запаси 

 
Станом на 30.09.2014р. у складі виробничих запасів у сумі 258 тис. грн. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» враховано матеріали за 

історичною собівартістю. 
 
11. Інвестиції, доступні до продажу 

 
ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» станом на 30.09.2014 р. не має інвестицій, доступних до продажу. 

 
12. Довгострокова дебіторська заборгованість  

Станом на 30.09.2014р. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не має довгострокової дебіторської заборгованості. 
 

13. Дебіторська заборгованість 
 
 30.09.2014р. 
Торгова дебіторська заборгованість 9428 
Аванси, видані 431 
Інша дебіторська заборгованість 2280 
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості  
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, крім податку на прибуток  
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, а саме податку на прибуток 1381 

 
Чиста вартість дебіторської заборгованості 13520 
Станом на 30.09.2014р. дебіторська заборгованість була знецінена за методом нарахування резерву сумнівних боргів, яка нараховується на 
основі класифікації дебіторської заборгованості та формується виходячи з  платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.   
 
 14. Грошові кошти 
 
 30.09.2014р. 
Каса та рахунки в банках, грн. 3974 
Каса та рахунки в банках, валюта 69 
Всього 4043 
 
15. Статутний капітал 

Відповідно до нової редакції статуту ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», затвердженої за рішенням загальних зборів акціонерів від 
30.01.2008 р. (Протокол № 1/08) та зареєстрованої Виконавчим комітетом Харківської міської ради 18.03.2008 р., реєстраційний № 1 480 105 
0008 001365, розмір статутного капіталу складає 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок. Статутний капітал ВАТ ХІ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» поділений на 2 018 800 (два мільйона вісімнадцять тисяч вісімсот) простих іменних акційномінальною вартістю 0,25 
гривень кожна.  

За звітний період будь-яких змін до статуту, пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу, ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 
зареєстровано не було.  
 
16. Кредиторська заборгованість 
 
 30.09.2014р. 
Торгівельна кредиторська заборгованість 581 
Одержані аванси 2566 
Кредити банку  
Поточні зобов’язання зі страхування 756 
Поточні зобов’язання з оплати праці 1445 
Інші 40 
Кредиторська заборгованість з бюджетом, крім податку на прибуток 733 
Всього кредиторська заборгованість 6121 
 
 17.Забезпечення 



Станом на 30.09.2014р. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ » оцінює очікувану вартість накопичуваних компенсацій за відсутність у вигляді 
додаткової суми, яку очікує виплатити в результаті невикористаного права. Сума накопичуваних компенсацій за відсутність (забезпечення 
виплат персоналу, а саме резерв відпусток) складає суму 1946 тис. грн. 
 

18.Власний капітал 
  
За звітний період відбулися  зміни у власному капіталі, а саме: 
 Тис. грн 
Власний капітал станом на 01.01.2014 р 34221 
виплата дивідендів на державну частку за 2013 рік (895) 
прибуток за 9 місяців 2014 рік 4043 
амортизація з дооцінки основних засобів (474) 
Дооцінка згідно МСФО 77 
Власний капітал станом на 30.09.2014 р 36972 
 

19.Умовні зобов’язання 
 

Протягом 9 місяців 2014 року за участю Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «Енергопроект» розглядалися у судовому порядку наступні справи: 

Господарський суд м. Києва, Справа 5011-43/17272-2012 про визнання банкрутом. Господарський спір. 
ВАТ ХI «Енергопроект» - кредитор,  
ЗАТ по будiвництву об’єктiв нафтової та газової промисловостi «Укрнафтогазбуд» - боржник.  
Розгляд справи. 

Апеляційний суд Харківської області, Справа № 2-1949/11 про стягнення грошових коштiв в порядку регресу. Цивільний спір. 
ВАТ ХI «Енергопроект» - позивач  
Бланар О.В. – вiдповiдач 
Дзержинський районний суд м.Харкова – задовольнив позовні вимоги Позивача, подана Відповідачем апеляційна скарга на рішення суду І 
інстанції. 

Харкiвський окружний адмiнiстративний суд, Справа № 820/2346/13-а, позовна заява ДФІ у Харківській області про зобов’язання 
вчинити певнi дiї. 
Адміністративний спір. 
ДФI в Харкiвськiй областi – позивач 
Голова правлiння – директор ВАТ ХI «Енергопроект» - вiдповiдач. 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  - третя особа про зобов’язання вчинити певні дії 
Відповідно до Ухвали від 19.06.2013 року Харківським окружним адміністративним судом закрито провадження. Відповідно до Ухвали 
Харківського апеляційного адміністративного суду від 06.08.2013 року апеляційна скарга ДФІ у Харківській області про скасування Ухвали суду 
І інстанції від 19.06.2013 року – залишена без задоволення.   
Вищим адміністративним судом від 11.02.2014 року справу  направлено до суду І інстанції для продовження розгляду справи. 
  Комiнтернiвський районний суд м.Харкова, Справа № 641/6691/13-ц за заявою окремого провадження Iванченка О.М. (акцiонера та 
працiвника ВАТ ХI «Енергопроект»), Заiнтересована особа 1: Вiдкрите акцiонерне товариство «Харкiвський науково-дослiдний та проектно-
конструкторський iнститут «Енергопроект», Заiнтересована особа 2: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Спiвдружнiсть», 
Заiнтересована особа 3: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Заiнтересована особа 4: Фонд державного майна України, 
Заiнтересована особа 5: Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України про встановлення факту вiдсутностi системи реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв. Корпоративний спір. 
Рiшення вiд 10.02.2014 року про задоволення заяви. 

Вищий господарський суд України, Справа № 915/2034/13 про стягнення боргу в сумi 628 241,76 грн. Господарський спір. 
ВАТ ХI «Енергопроект» - позивач  
ВП «ЮУ АЕС» ДП НАЕК Енергоатом» - вiдповiдач 
Позовні вимоги задоволено в повному обсязі, Рішення судів І та ІІ інстанцій залишено без змін. 

Червонозаводський районний суд м.Харкова, Справа № 646/1890/14-ц, про оскарження законностi рiшення загальних зборiв. 
Цивільний спір. 
Кулага Т.М. – позивач 
ВАТ ХI «Енергопроект» - вiдповiдач 
Судом I iнстанцiї справу залишено без розгляду, ухвала вiд 08.04.2014 року набрала законної сили. 

Червонозаводський районний суд м.Харкова,  
Справа № 646/10967/14-ц, про визнання наказу про звiльнення незаконним, поновлення на роботi, змiну iстотних умов трудового договору, 
визнання заяви про прийняття на роботу в частинi iспитового строку недiйсною, стягнення заробiтної плати за час вимушеного прогулу. 
Кулага Т.М. – позивач 
ВАТ ХI «Енергопроект» - вiдповiдач 
Судом I iнстанцiї в задоволеннi позовних вимог Позивачу вiдмовлено, рiшення вiд 24.01.2014 року набрало законної сили. 

Орджонікідзевський районний вуд м.Харкова, Справа № 644/13015/13ц за позовом про визнання звільнення незаконним, прийняття 
та оплата лікарняного. Цивільний спір. 
Котик О.О. – позивач,  
ВАТ ХІ «Енеропроект» - відповідач 

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради – третя особа 
Центральна міжрайонна виконавча дирекція Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності – третя особа 
В задоволенні позову – відмовлено. Рішення від 12.05.2014 року набрало законної сили. 

Господарський суд міста Києва, Справа № 910/2912/14  про стягнення 177 626,00 грн. та відшкодування витрат, пов’язаних із 
зверненням до суду в сумі 3 552,52 грн. Господарський спір. 
ВАТ ХІ «Енергопроект» - позивач 
ТОВ «КТС Ген підряд» - відповідач 
Позов задоволено, Рішення від 14.04.2014 року набрало законної сили. 
Харківський апеляційний адміністративний суд, Справа № 820/10688/14 про скасування податкового повідомлення – рішення. 
ВАТ ХІ «Енергопроект» - позивач 

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників податків в місті Харкові Міжрегіонального 
головного управління Мін доходів – відповідач 



Розгляд апеляційної скарги відповідача про скасування Постанови суду І інстанції від 17.06.2014 року. 
 
Оподаткування 

У зв’язку з неоднозначним тлумаченням податкового законодавства України з боку податкових органів можливі донарахування 
податків та зборів, нарахування штрафів та пені, які Підприємство змушене буде сплатити. Така невизначеність може вплинути на вартість 
фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство 
сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними 
податковими органами протягом трьох років. 
 
Нестабільність на міжнародних фондових ринках та фондовому ринку України 
 Протягом року економіки багатьох країн відчули нестабільність на фондовому ринку. Внаслідок ситуація, яка склалась в Україні та за 
кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів Урядом України, на дату затвердження даної фінансової звітності мають 
місце фактори економічної нестабільності. Як наслідок, існує ймовірність того, що активи Підприємства не зможуть бути реалізовані за їхньою 
балансовою вартістю, що вплине на результат його діяльності.       
  
Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність 

В зв’язку з можливістю Законів та нормативних актів України швидко змінюватися, майбутнє спрямування економічної політики з 
боку Уряду України може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно 
зі строками погашення. Керівництво Підприємства провело оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також 
повноти визнаних зобов’язань. Але Підприємство, т.я. здійснює свою діяльність на території України, буде знаходитися під впливом 
нестабільності  Законів та нормативних актів. 
20. Знецінення національної валюти 

Національна валюта – українська гривня («грн.») – зміцнилася у порівнянні з основними світовими валютами.  Офіційні обмінні 
курси, які встановлюються Національним банком України, для грн../долар США та грн../Євро зросли з 7,993 та 11,04153 станом на 31.12.2013 р 
року до 11,8233 та 16,0868 станом на 30.06.2014 р. 
 
 
21.Ступень повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів   
 Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної стабільності, що склалась на дату балансу, 
існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності товариства. Ступень 
повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ». 
Ступень повернення дебіторської заборгованості Товариством визначається на підставі обставин та інформації, які є на дату балансу.  
 
22. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Основні фінансові інструменти Товариства включають іншу дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти, (цінні 
папери). 

Основні ризики для ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. Щодо кредитного ризику, то ВАТ ХІ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з фінансовими 
інструментами (фінансові інвестиції, доступні для продажу, фінансові інвестиції доступні до погашення) ризик пов’язаний з можливістю 
дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансової вартості інструменту. 

ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, а саме проводить постійний 
аналіз терміну платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, прогнозує потоки грошових коштів, 
постійно розглядає вартість чистих актив.  
 
23. Справедлива вартість фінансових інструментів 
 

Балансова вартість Справедлива вартість  
31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 

Торговельна дебіторська заборгованість, тис. грн.. 15578 9428 15578 9428 
Грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн.. 177 4043 177 4043 
Інша дебіторська заборгованість тис. грн.. 2500 2280 2500 2280 
Торговельна кредиторська заборгованість тис. грн.. 976 581 976 581 
 Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також деяких інвестицій, доступних до продажу, неможливо 
визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 
 
24. Звіт про сукупний прибуток 
Загальний сукупний прибуток ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за   9 місяців 2014 рік складає: 
 
 Сума, тис. грн 
Чистий прибуток  4043 
Сукупний дохід 3646 
 
 
 
т.в.о голови правління - директора інституту ________________ Берест Сергій Миколайович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Андрющенко Олена Єгорівна 
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 10 01 
Підприємство   Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 3 квартал 2013 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 25806 28016 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (18263) (18833) 
Валовий:   
     прибуток  2090 7543 9183 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 753 477 
Адміністративні витрати  2130 (4109) (4469) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (516) (1153) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 3671 4038 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 491 489 
Фінансові витрати  2250 (72) (218) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (47) (49) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 4043 4260 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- -- 
Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 4043 4260 

     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 3646 4260 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 945 1134 
Витрати на оплату праці 2505 11869 14346 
Відрахування на соціальні заходи 2510 4466 5268 
Амортизація 2515 968 1067 
Інші операційні витрати 2520 3759 7120 
Разом 2550 22007 28935 
 
 

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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