
Титульний аркуш 

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

Голова правлiння - 
директор iнституту 

      
Бадзим Павло Сергийович 

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

М.П. 
10.02.2012 

(дата) 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 4 квартал 2011 року  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

"Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський iнститут "Енергопроект" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 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 13.02.2012 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці (за 
наявності) 

 
в мережі 
Інтернет 

13.02.2012 

 
(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 X 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

8. Квартальна фінансова звітність емітента X 

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

 

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими 
забезпечене об'єктами нерухомості) 

X 

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.  

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

Повне найменування 
"Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський 
iнститут "Енергопроект" 

Серія та номер свідоцтва про державну 
реєстрацію 

1480120 0000 001365 

Дата державної реєстрації 18.04.1996 

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

Статутний капітал (грн.) 504700.00 

Чисельність працівників (чол.) 321 

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

74.20.1 дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, д/н д/н, д/н д/н 

Відсоток акцій (часток, паїв), що 
належать державі 

50.000 



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

0.000 

Органи управління емітента 
Загальнi збори акцiонерiв. Спостережна рада. Правлiння. 
Ревiзiйна комiсiя. 

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 - Руденко Олександр 
Васильович. Член правлiння - Шапар Свiтлана Iванiвна. Член 
правлiння - Виставна Олена Володимирiвна. Член правлiння - 
Ведмедь Iрина Валентинiвна. Член правлiння - Андрющенко 
Олена Єгорiвна. Член правлiння - Шапошнiков Антон 
Сергiйович. 

Засновники емітента Фонд державного майна України 

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

Пiдприємство не приймало участi у створеннi iнших 
пiдприємств 

 
 

Основні відомості про випущені акції  

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  Документарна 

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 

 
 

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

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю СФ "Регiстр" 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25400256 

Місцезнаходження м. Київ, вул. Горького, будинок №5 

Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №318105 

Дата видачі ліцензії 13.03.2007 

Міжміський код та телефон (044) 287-27-91 

Факс (044) 287-64-43 

Вид професійної діяльності на фондовому 
ринку 

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 

Опис 

Вiдповiдно до Постанови №545-КУ про накладення санкцiї за 
правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 22 червня 2011 
року застосована до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Спецiалiзована фiрма "Регiстр" санкцiя у виглядi анулювання 
лiцензiї: серiї АВ №318105 вiд 13.03.2007 року на здiйснення 
професiйної дiяльностi на фондовому ринку. Вiдповiдно до 
вказаної Постанови ТОВ "СФ "Регiстр" необхiдно було вчинити 
дiї передбаченi Порядком зупинення дiї та анулювання лiцензiї 
на окремi види професiйної дiяльностi на фондовому ринку, 
затвердженим Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 23.06.2006 року № 432 та Положенням про 
порядок ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв вiд 
17.10.2006 року № 1000, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 
України вiд 22.01.2007 р. за № 49/13316, але нi яких дiй щодо 
анулювання лiцензiї на окремi види професiйної дiяльностi на 
фондовому ринку ТОВ "СФ "Регiстр" не здiйснило. 
Враховуючи вищевикладене та у зв’язку з вiдсутнiстю ТОВ 
"СФ "Регiстр" за мiсцезнаходженням, вказаним у витязi з 
Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб – 
пiдприємцiв та неможливiстю здiйснити перевiрку з питань 
наявностi (вiдсутностi) системи реєстру ВАТ ХІ 
«Енергопроект» (вказана обставина пiдтверджується листами 
ДКЦПФР № 12/01/21601 вiд 10.11.2011р., № 12/01/19647 вiд 
14.10.2011р., № 14/0213404 вiд 18.07.2011р.). Факт втрати 
системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ ХІ 
«Енергопроект» необхiдно доказувати в судовому порядку. На 



теперiшнiй час, в провадженнi Господарського суду м Києва 
знаходиться справа № 5011-10/37-2012 (суддя Котков) за 
позовом ВАТ ХІ "Енергопроект" до ТОВ "СФ "Регiстр", третя 
особа Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
про розiрвання Договору №9-4/2010 вiд 07 квiтня 2010 року та 
визнання системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
акцiонерного товариства такою, що втрачена.  

 
 

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 12 мiсяцiв 2011 року складає 36623 тис. грн. Чистий дохiд складає 33521 тис. грн. 
Загальна вартiсть доходiв складає 52075 тис. грн., у тому числi: - дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) - 33521 тис. грн., - iншi операцiйнi доходи - 16803 тис. грн., iншi доходи 1751. Витрати за 
звiтний перiод складають 46082 тис. грн., у тому числi: - собiвартiсть проектних робiт - 24146 тис. грн., - 
адмiнiстративнi витрати - 5197 тис. грн.; - iншi операцiйнi витрати - 16678 тис. грн., - iншi витрати - 61 тис. 
грн. Податок на прибуток складає 1593 тис. грн. Фiнансовi витрати 172. Фiнансовий результат вiд звичайної 
дiяльностi за 12 мiсяцiв 2011 року - прибуток у розмiрi 4228 тис. грн.  

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п 
Основний 

вид 
продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої 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 0.00 0.00 0 36623.00 100.00 

Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 
Витрати на сировину i основнi 
матерiали 

2.70 

2 Витрати на паливо 0.50 



3 Витрати на електроенергiю 1.50 

4 Витрати на оплату працi 52.00 

5 Вiдрахування на соцiальнi заходи 19.10 

6 Амортизацiя 10.90 

7 ?ншi витрати 13.30 

Квартальна фінансова звітність 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
01.01.2012 

Підприємство 
"Харкiвський науково-дослiдний та проектно-
конструкторський iнститут "Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

Територія  за КОАТУУ 6310138800 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 231 

Орган державного 
управління 

 за КОДУ 8784 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 74.20.1 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 61003 м. Харкiв проспект Московський 10/12 

 

Баланс на 31.12.2011 

 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 411 248 

- первісна вартість 011 992 1125 

- накопичена амортизація 012 ( 581 ) ( 877 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 112 8 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 57693 21023 



- первісна вартість 031 138685 54215 

- знос 032 ( 80992 ) ( 33192 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 777 777 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 190 183 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 59183 22239 

II. Оборотні активи 

Запаси: 

Виробничі запаси 100 137 203 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 614 2917 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 4048 7344 

- первісна вартість 161 4048 7344 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 



- за бюджетом 170 0 0 

- за виданими авансами 180 346 311 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2877 2580 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 5 177 

- у т.ч. в касі 231 1 3 

- в іноземній валюті 240 1910 67 

Інші оборотні активи 250 70 83 

Усього за розділом II 260 10007 13682 

III. Витрати майбутніх періодів 270 1258 1977 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 70448 37898 

 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 505 505 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 58235 21555 

Резервний капітал 340 118 118 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3600.000 7463 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 62458 29641 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 1242 1957 

Інші забезпечення 410 0 0 



Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

Усього за розділом II 430 1242 1957 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 384 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

530 891 1131 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 1157 1106 

- з бюджетом 550 889 955 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 898 839 

- з оплати праці 580 2259 2195 

- з учасниками 590 35 35 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 235 39 

Усього за розділом IV 620 6748 6300 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 70448 37898 

 

Примітки 

Примiтки: Баланс складено вiдповiдно вимогам П(С)БО 2 
"Баланс". 1.Активи. 1.1.Необоротнi активи. Основнi засоби 
вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на 
накопичену амортизацiю. Первiсна вартiсть основних засобiв 



вiдображена в облiку за фактичними витратами на їх 
придбання, доставку, встановлення i виготовлення, сум 
непрямих податкiв, сплачених у зв'язку з придбанням i якi не 
вiдшкодовуються пiдприємству. Облiк основних засобiв 
здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". 
Згiдно облiкової полiтицi, основнi засоби вартiстю менше 1000 
грн. вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних 
активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних 
активiв нараховується при вводi їх в експлуатацiю у розмiрi 
100%. Нарахування амортизацiї основних засобiв , згiдно 
облiкової полiтицi, проводится за нормами, встановленими 
податковим законодавством. На балансi пiдприємства є 
нематерiальнi активи - програмне забеспечення. Нарахування 
амортизацiї нематерiальних активiв проводиться 
прямолiнейним методом. Лiквiдацiйна вартiсть немарерiальних 
активiв, згiдно облiкової полiтицi, дорiвнюється 0. Термiн 
корисного використання нематерiальних активiв складає 2-4 
роки. 1.2.Оборотнi активи. 1.2.1. Запаси. Придбанi запаси 
зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка 
визначається згiдно П(С)БО 9 "Запаси" з урахуванням витрат на 
транспортування, сум непрямих податкiв, сплачених у зв'язку з 
придбанням запрасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству, 
iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв 
i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для 
використання у запланованих цiлях. При вiдпуску запасiв у 
виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка 
здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Запаси 
вiдображенi у фiнансовой звiтностi за первiсною вартiстю. 1.2.2. 
Дебiторська заборгованiсть. Формування у бухгалтерському 
облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її 
розкриття у фiнансовой звiтностi здiйснюється на пiдприємствi 
згiдно з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Для 
облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, 
товари, роботи i послуги та iнших видiв дебiторської 
заборгованостi приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною 
вартiстю з створенням резерву сумнiвних боргiв, який 
формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, (роботи, послуги) за 
станом на 31.12.2011 р. складає 7344 тис.грн. Чиста 
реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi складає 7344 
тис. грн. До складу статтi балансу "Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть" у розмiрi 2580 тис. грн. вiдносяться: - 
розрахунки з пiдзвiтними особами 165 тис. грн. - розрахунки з 
дебiторами за оренду та iншi 2712 тис. грн. - До складу статтi 
балансу "Iншi оборотнi активи" у розмiрi 83 тис.грн. 
вiдносяться : - Розрахунки з бюджетом по податковим 
зобов'язанням - 83 тис. грн., 2.Зобов'язання. Облiк зобов'язань 
на пiдприємствi здiйснюється згiдно наказу про облiкову 
полiтику та П(С)БО 11 "Зобов'язання", згiдно якого 
зобов'язання визнається , якщо його оцiнка може бути 
достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменьшення 
економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 
2.1. Забезпечення. Згiдно облiкової полiтицi, на пiдприємствi 
формується тiльки один вид забезпечень - забеспечення на 
оплату вiдпусток працiвникам. На початок року залишок цього 
виду забезпечень складає 1242 тис. грн., на кiнець звiтного 
перiоду - 1957 тис. грн. 2.2.Поточнi зобов'язання. Поточнi 
зобов'язання за станом на 31.12.2011 р. складають 6300 тис. грн. 
До складу статтi 610 балансу "Iншi поточнi зобов'язання" у сумi 
39 тис. грн. вiдносяться: - розрахунки з бюджетом по 
податковому кредиту 38 тис. грн. - розрахунки з пiдзвiтними 
особами - 1 тис. грн., 3.Власний капiтал. Власний капiтал на 



початок року складає 62458 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 
- 29641 тис. грн. Резервний капiтал складає 118 тис. грн. 
Загальний розмiр iншого додаткового капiталу за станом на 
31.12.2011 року складає 21555 тис. грн. Протягом звiтного 
перiоду iнший додатковий капiтал зменшився на 36680 тис. грн. 
з наступних причин: - нараховано знос будiвлi в частинi 
дооцiненої вартостi на суму 1749 тис. грн., переоцiнка основних 
засобiв у сумi 34931 Загальний розмiр нерозподiленого 
прибутку на початок звiтного перiоду складає 3600 тис. грн. 
Протягом звiтного перiоду 2011 року отримано чистого 
прибутку у розмiрi 4228 тис. грн. 

Керівник Бадзим Павло Сергiйович 

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна 

Звіт про фінансові результати за квартал року 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 
період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

010 36623 28330 

Податок на додану вартість 015 ( 3102 ) ( 2199 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

035 33521 26131 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

040 ( 24146 ) ( 22231 ) 

Загальновиробничі витрати 045 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий прибуток: 

- прибуток 050 9375 3900 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 16803 14013 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних у наслідок сільськогосподарської 
діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 5197 ) ( 3361 ) 

Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 16678 ) ( 13826 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, 

091 ( 0 ) ( 0 ) 



одержаних у наслідок сільськогосподарської 
діяльності 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 4303 726 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 1751 2834 

Фінансові витрати 140 ( 172 ) ( 87 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 61 ) ( 131 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 

165 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 5821 3342 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
у наслідок припинення діяльності 

177 0 0 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1593 ) ( 1016 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 4228 2326 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 4228 2326 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 



Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 
період 

Матеріальні затрати 230 1586 1246 

Витрати на оплату праці 240 16728 12884 

Відрахування на соціальні заходи 250 5853 4449 

Амортизація 260 2881 3934 

Інші операційни витрати 270 5009 4035 

Разом 280 32057 26548 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті 
Код 

рядка За звітний період 
За попередній 

період 

Середньорічна кількість простих акцій 300 2018800.00000000 2018800.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2018800.00000000 2018800.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 2.09431000 1.15217000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію 

330 2.09431000 1.15217000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.62920000 0.34565000 

 

Примітки 

Примiтки: 1.Облiк доходiв. Облiк доходiв здiйснюється 
вiдповiдно до П(С)БО 15 "Доходи" Дохiд вiд реалiзацiї послуг 
(продукцiї) визначається в момент його виникнення незалежно 
вiд дати надходження грошових коштiв i визначається, 
виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на 
дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про 
фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та 
вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до 
якого вони вiднесенi. Iншi операцiйнi доходи звiтного перiоду 
2011 року складають 16803 тис. грн., у тому числi: - дохiд вiд 
реалiзацiї валюти 15704 тис. грн. - дохiд вiд оренди 555 тис. грн. 
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 132 тис. грн. - отриманi 
штрафи, пенi, неустойки 88 тис. грн. - дохiд вiд отриманих 
субсидiй 22 тис. грн. - iншi доходи - 302 тис. грн. 2.Облiк затрат 
виробництва. Облiк затрат на виробництво продукцiї 
здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати" Собiвартiсть 
проектних робiт звiтного перiоду 2011 року складає 24146 тис. 
грн., у тому числi: - матерiали 1131 тис. грн.; - заробiтна плата 
12564 тис. грн.; - вiдрахування до соцiальних фондiв 4614 тис. 
грн.; - амортизацiя - 2628 тис. грн.; - послуги стороннiх 
органiзацiй 3209 тис. грн.; - Адмiнiстративнi витрати складають 



5197 тис грн., у тому числi: - витрати на вiдрядження 217 тис. 
грн.; - Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальне 
страхування 2849 тис. грн.; -Амортизацiя 119 тис. грн.; - 
податки та збори - 134 тис. грн.; - послуги стороннiх органiзацiй 
1337 тис. грн.; - витрати на утримання автотранспорту 194 тис. 
грн.; - послуги банкiв 150 тис. грн.; - витрати на зв'язок та 
поштовi послуги 196 тис. грн.; - До складу iнших операцiйних 
витрат у розмiрi 16678 тис. грн. вiдносяться: - собiвартiсть 
реалiзованої валюти 15867 тис. грн. - втрати вiд операцiйних 
курсових рiзниць 56 тис. грн. - визнанi економiчнi санкцiї 206 
тис. грн. - витрати на сплату ПДВ для операцiї, якi не є 
об'єктами оподаткування 188 тис .грн. - вiдрахування 
профспiлковому комiтету 48 тис. грн. - виплати постраждалим 
на ЧАЕС - 22 тис. грн. iншi - 291 тис. грн.; iншi витрати 61 тис. 
грн. 

Керівник Бадзим Павло Сергiйович 

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна 

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку  

ВАТ ХI "Енергопроект" не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку. 

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 
зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості) 

ВАТ ХI "Енергопроект" у звiтному перiодi не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань 
за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  


