
Титульний аркуш 

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

Голова правлiння - 
директор iнституту 

      
Бадзим Павло Сергiйович 

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

23.05.2014 М.П. 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

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

2. Організаційно-правова форма 

Відкрите акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14078902 

4. Місцезнаходження 

Харківська , Червонозаводський, 61003, м. Харкiв, проспект Московський, будинок № 10/12 

5. Міжміський код, телефон та факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

office@energoproekt.com.ua. 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.05.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" 96(3893)   27.05.2014 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.html 

в мережі 
Інтернет 23.05.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



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 рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів  

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

 



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

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

X 

32. 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) 

X 

33. Примітки 

Пiдприємством не наданi де-якi додатки з наступних причин: 
Пiдприємство не приймало участi у створеннi юридичних осiб; 
Посаду корпоративного секретаря Статутом ВАТ ХI "Енергопроект" не 
передбачено; 
Протягом 2012 року ВАТ ХI "Енергопроект" не здiйснювалися дiї направленi 
на скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв. З боку ВАТ ХI 
"Енергопроект" проводилась робота з вiдновлення системи реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв. 
Пiдприємство не проводило рейтингову оцiнку; 
Пiдприємство не випускало облiгацiй; 
Пiдприємство не випускало iнших цiнних паперiв; 
Пiдприємство не викупало власних акцiй протягом звiтного року; 
Пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв; 
Пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй; 
Пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй 
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня 
Пiдприємство не має iпотечних активiв; 
Пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв; 
Пiдприємство не є учасником ФОН; 



Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi; 
Нарахування та виплата дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Харкiвський науково-
дослiдний та проектно-конструкторський iнститут «Енергопроект» за 2012 рiк 
не здiйснювалося, оскiльки рiшення про виплату дивiдендiв загальними 
зборами Вiдкритого акцiонерного товариства «Харкiвський науково-дослiдний 
та проектно-конструкторський iнститут «Енергопроект» не приймалося. 
До Державного бюджету України на рахунок Державної казначейської служби 
України у якостi вiдрахувань частки прибутку здiйсненi платежi як авансова 
виплата дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 
Вiдкритого акцiонерного товариства «Харкiвський науково-дослiдний та 
проектно-конструкторський iнститут «Енергопроект» за 2012 рiк, рiшення 
вiдносно якої буде прийнято загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого 
акцiонерного товариства «Харкiвський науково-дослiдний та проектно-
конструкторський iнститут «Енергопроект» у подальшому пiсля завершення 
процедури вiдновлення системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Вiдкритого акцiонерного товариства «Харкiвський науково-дослiдний та 
проектно-конструкторський iнститут «Енергопроект». 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

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

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01, № 087894 

3. Дата проведення державної реєстрації 

18.04.1996 

4. Територія (область) 

Харківська  

5. Статутний капітал (грн) 

504700.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

50.000 

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

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

321 

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

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу геологiї та геодезiї 

74.90 iнша професiйна, науковата технiчна дiяльнiсть 

10. Органи управління підприємства 

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

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

АТ "КБ "Експобанк" 

2) МФО банку 

322294 

3) поточний рахунок 

26000113671001 

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

АТ "КБ "Експобанк" 

5) МФО банку 

322294 



6) поточний рахунок 

26000113671001 

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 
26.03.2010 

Державний 
Департамент 

пожежної безпеки 
МНС України 

22.05.2014 

Опис Дiя лiцензiї - безстроково 

  

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность при подготовке проектной 

организации. 

СРО-II-
010-

00152/1-2 
21.01.2011 

СРО НП " 
СОЮЗАТОМПРОЕКТ 

" 
22.05.2014 

Опис Дiїлiцензiї - безстроково 

  

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, пов'язану зi 
створенням об'єктiв архiтектури 

АВ 
490482 

15.12.2009 
Державна 

Архiтектурно-
будiвельна iнспекцiя 

22.05.2014 

Опис Пiсля закiнчення дiї буде продовжена 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Фонд державного майна 
України 

00032945 
01133Україна м. Київ 

Кутузова, 
50.000000000000 

Прізвище, ім" я, по 
батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

д/н  0.000000000000 

Усього 50.000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Украiнтер" - фiнансовий директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Обiймає посаду головного бухгалтера товариства. Повноваження та обов'язки визначенi 
посадовою iнструкцiєю: 
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, 
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з 
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. 
Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського 
облiку всiх господарських операцiй. 
Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку 
оформлення та подання до облiку первинних документiв.  
На iнших пiдприємствах не обiймає нiякої посади. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. 
01.03.1995 - 30.09.1997 АТ "Торговий дiм "АСМ" - головний бухгалтер 
01.10.1997 - 19.12.1997 АО "Торговый дiм "АСМ" - заступник ген. директора з економiки, облiку i 
фiнансам - головний бухгалтер  
22.12.1997 - 06.04.1998 ПП "Електрохiмсервис" - фiнансовый директор 
08.04.1998 - 08.02.1999 ТОВ "Мiст" - економiст 
09.02.1999 - 31.12.2002 ТОВ "Сантехмонтаждеталь" - головний бухгалтер 
01.06.2004 - 13.01.2005 ТОВ "У.П.Е.К. - Агротех" - економiст iз бухгалтерського облiку, аналiзу 
господарської дiяльностi та фiнансової роботи  
06.05.2005 - 31.10.2005 ООО "Украiнвест" - головний бухгалтер 
01.11.2005 - 13.10.2009 ООО "Украiнтер" - заступник директора з фiнансових питань 
Призначена на посаду головного бухгалтера ВАТ "ХI "Енергопроект" наказом № 421/к вiд 
14.10.2009р. Призначена на посаду члена правлiння ВАТ "ХI "Енергопроект" рiшенням 
Спостережної ради ВАТ ХI "Енергопроект" вiд 05.03.2010 року. 
Змiн на посадi Головного бухгалтера та члена правлiння не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Голова ревiзiйної комiсiї товариства. Обiймає посаду директора Департаменту з контрольно-
ревiзiйної роботи ДП "НАЕК "Енергоатом" за адресою: м. Київ, вул. Вєтрова, буд №3. 
Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю:  
очолює проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового року; 
готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:  
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. 
Змiн на посадi Голови реiзiйної комiсiї не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

33 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова правлiння - ЗАТ "Енерго-Арм" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Голова правлiння товариства. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю.  
Здiйснює управлiння всiма видами дiяльностi iнституту. 
Органiзує i координує роботу та взаємодiю всiх вiддiлiв iнституту. 
Аналiзує та оцiнює проблеми i тенденцiї розвитку соцiально-економiчних процесiв в Україна та 
окремих галузей економiки. 
Моделює ринковi ситуацiї, вирiшує конкретнi економiчнi i фiнансовi завдання функцiонування 
iнституту на внутрiшньому i зовнiшньому ринках. 
Вирiшує питання дiагностики та пiдвищення ефективностi фiнансово-господарської дiяльностi 
iнституту. 
Розроблює рекомендацiї щодо вдосконалення прогнозної, аналiтичної, планової, фiнансової, 
економiчної дiяльностi. 
Постiйно пiдвищує професiйну квалiфiкацiю. 
Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент. 
Вирiшує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих органiзацiйно-
господарських функцiй iншим вiдповiдним посадовим особам. 
Забезпечує впровадження економiчних та адмiнiстративних методiв управлiння, матерiальних i 
моральних стимулiв пiдвищення ефективностi господарювання. 
Забезпечує додержання законностi, активне використання правових засобiв управлiння, змiцнення 
договiрної дисциплiни та облiку.  
На iнших пiдприємствах не обiймає нiякої посади. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Стаж керiвної роботи - 33 роки. 
06.01.1980 - 20.05.1984 Пiвденно-Українська АЕС Начальник лабораторiї металiв 
21.05.1984 - 11.05.1986 Пiвденно-Українська АЕС В.О.Заступник головного iнженера з якостi 
будiвельно-монтажних робiт 
11.05.1986 - 30.04.1987 Пiвденно-Українська АЕС - Заступник головного iнженера управлiння 
якостi капiтального будiвництва 
01.05.1987 - 01.12.1987 Пiвденно-Українська АЕС - Заступник головного iнженеру проекту 
виробничо-технiчного вiддiлу 
01.12.1987 - 14.11.1988 Головний iнженер проекту виробничо-технiчного вiддiлу 
15.11.1988 - 30.07.1989 "Атоменергопроект" - Заступник Головного iнженера  
31.07.1989 - 01.10.1989 ПКТП "Ременерготехнологiя" - Заступник головного iнженера 
02.10.1989 - 17.02.1990 ПРП "Курскатом енергоремонт"- Заступник головного iнженера 
18.02.1990 - 04.06.1990 ПРП "Курскатом енергоремонт"- Головний iнженер 
05.06.1990 - 03.08.1990 "Ременерготехнологiя" - заступник директора 
04.08.1990 - 04.03.1994 Харкiвська комплексна дослiдно-експериментальна база "Енергiя" - 
Заступник директора 
04.03.1994 - 04.12.1997 "Ременерготехнологiя" ПКТП директор 
05.12.1997 - 30.07.1998 ЗАТ "Енерго-Арм" - Виконавчий директор 
31.07.1998 - 07.06.2007 ЗАТ "Енерго-Арм" Голова правлiння 
08.06.2007-17.09.2009 ВАТ ХI "Енергопроект" в.о. технiчного директора - перший заступник 
директора iнституту - голови правлiння  
18.09.2009 Голова правлiння - директор ВАТ ХI "Енергопроект" Призначений рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 16.09.2009. Наказ № 378/к вiд 21.09.2009 
Змiн на посадi Голови правлiння не було. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: 
Аналiз поточного технологiчного рiвня виробничої дiяльностi. 
Планування i керiвництво роботою з удосконалення технологiй проектування. 
Розвиток нових напрямкiв виробничої дiяльностi iнституту. 
Забезпечення ефективної роботи над пiдготовкою тендерних пропозицiй в Проектах i виробничих 
пiдроздiлiв. 
Розробка тематичного плану робiт iнституту та його щоквартальна коригування  
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. 
05.05.2004 - 01.10.2007 ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник бюро ТМВ 
12.10.2009 - ВАТ ХI "Енергопроект" - директор технiчний  
Призначена на посаду члена правлiння ВАТ "ХI "Енергопроект" рiшенням Спостережної ради 
ВАТ ХI "Енергопроект" вiд 05.03.2010 року. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник ТМВ 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: 
Здiйснювати вироблення та проведення технiчної полiтики iнституту на всiх стадiях проектування 
i на перспективу , пiдготовку матерiалiв для роботи науково - технiчної ради iнституту в частинi 
питань, що стосуються виконання проектних робiт 
Приймати участь в пiдготовцi проведення оперативних нарад з питань пов'язаних з дiяльнiстю 
виробничих вiддiлiв з розробки науково - технiчної продукцiї 
Складання i узгодження графiкiв виконання проектiв. 
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Стаж керiвної роботи - 5 роки. 
21.09.2007 - 25.05.2009 ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник тепломеханiчного вiддiлу  
25.05.2009 - 12.10.2009 ВАТ ХI "Енергопроект" - заступник начальника виробничо-технiчного 
вiддiлу з проектування - головного iнженера проекту. 
12.10.2009 - ВАТ ХI "Енергопроект" - призначена на посаду заступника директора технiчного з 
проектiв. 
Призначена на посаду члена правлiння ВАТ "ХI "Енергопроект" рiшенням Спостережної ради 
ВАТ ХI "Енергопроект" вiд 05.03.2010 року. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння 

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)** 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник вiддiлу ПЕО 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: 
Здiйснювати керiвництво пiдготовкою проектiв рiчних , квартальних , мiсячних планiв вiддiлiв та 
iнституту , виконувати необхiднi для цього розрахунки i пiдстави. 
Забезпечувати своєчасне доведення планових завдань до пiдроздiлiв, органiзовувати їх 
систематичний облiк i контроль. 
Забезпечувати складання затвердженої звiтностi у встановленi термiни. 
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Стаж керiвної роботи - 5 роки. 
06.09.2007 - 01.01.2008 ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник контрактної групи  
01.01.2008 - ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник планово - економiчного вiддiлу  
Призначений на посаду члена правлiння ВАТ "ХI "Енергопроект" рiшенням Спостережної ради 
ВАТ ХI "Енергопроект" вiд 05.03.2010 року. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чернов Петро Анатольович 

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

АЕ 169965 21.02.1996 Жовтоводським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж керiвної роботи не отримано. 
Виконує обов'язки Голови наглядової ради. 



Органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, 
вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснював iншi 
повноваження, передбаченi статутом та положенням про с наглядову раду.  
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, обiймає посаду директора Департаменту ядерної енергетики та атомної 
промисловостi Мiнпаливенерго. Призначений на посаду Голови наглядової ради наказом 
Мiнпаливенерго вiд 25.05.2010 №190. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член наглядової ради (призначений) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кульчицька Свiтлана Василiвна 

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

СК 170308 02.04.1996 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

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) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж керiвної роботи не отримано. 
Виконує обов'язки члена наглядової ради: 
приймає участь у пiдготовцi порядку денного загальних зборiв, прийняттi рiшення про дату їх 
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових загальних зборiв;  
прийняттi рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;  
прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 
прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Призначений на посаду члена наглядової ради наказом Мiненерговугiлля вiд 
10.06.2011 року №220. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член наглядової ради (призначений) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Айсiн Айдин Абдурашитович 

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

МЕ 373839 05.06.2004 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

вiце-президент ДП "НАЕК "Енергоатом" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж керiвної роботи не отримано. 
Виконує обов'язки члена наглядової ради: 
приймає участь у пiдготовцi порядку денного загальних зборiв, прийняттi рiшення про дату їх 
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових загальних зборiв;  
прийняттi рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;  
прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 
прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Призначений на посаду члена наглядової ради наказом Мiненерговугiлля вiд 
10.06.2011 року №220. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Камурзаєв Олександр Альбертович 

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

СО 316889 06.01.2000 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Київ 



4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

директор ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-будiвельна" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж керiвної роботи не отримано. 
Виконує обовязки члена наглядової ради: 
приймає участь у пiдготовцi порядку денного загальних зборiв, прийняттi рiшення про дату їх 
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових загальних зборiв;  
прийняттi рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;  
прийняттi рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 
прийняттi рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
прийняттi рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 
16.09.2009. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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 13.03.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернигiвськiй областi 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

юрисконсульт ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-будiвельна" 



8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж керiвної роботи не отримано. 
Виконує обов'язки члена наглядової ради: 
приймає участь у пiдготовцi порядку денного загальних зборiв, прийняттi рiшення про дату їх 
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових загальних зборiв;  
прийняттi рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;  
прийняттi рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 
прийняттi рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
прийняттi рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 
16.09.2009.Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: 
Здiйснює керiвництво фiнансово-господарської дiяльностi (згiдно з довiренiстю) i матерiально-
технiчного постачання iнституту, забезпечуючи ефективне i економне використання матерiальних 
i фiнансових ресурсiв.Розробляє програми i плани розвитку матерiально-технiчної бази 
iнституту.Забезпечує контроль за справним станом устаткування та iнженерних систем будiвлi 
виробничого, органiзовує своєчасний їх ремонт.Здiйснює постiйний контроль за полiпшенням 
умов працi та вiдпочинку спiвробiтникiв iнституту, додержанням у виробничому примiщеннi 



правил i норм технiки безпеки i охорони працi, правил пожежної безпеки та промислової 
санiтарiї.. 
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Стаж керiвної роботи - 19 роки. 
20.01.2004р. – 30.06.2005р. директор ТОВ «Пiдроздiл Українського Реєстрового козацтва». 
30.06.2005р. – 01.07.2005р. директор ТОВ «Управлiння позавiдомчої охорони». 
01.07.2005 р. – 30.12.2005 р. директор Приватне пiдприємство АТ «Щит-1». 
15.03.2010р. – 17.08.2010р. Заступник Начальника Харкiвської Обласної державної податкової 
iнспекцiї. 
17.11.2011 року й по теперiшнiй час – Помiчник Голови правлiння – директора ВАТ ХI 
«Енергопроект» з загальних питань.  
Призначен на посаду члена правлiння ВАТ "ХI "Енергопроект" рiшенням Спостережної ради ВАТ 
ХI "Енергопроект" вiд 31.01.2012 року. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

директор ПрАТ «Харкiвський науково-дослiдний проектний iнститут «Нафтогазтехнiка». 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.05.2014  

9) Опис 

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: 
Здiйснювати вироблення та проведення технiчної полiтики iнституту на всiх стадiях проектування 
i на перспективу , пiдготовку матерiалiв для роботи науково - технiчної ради iнституту в частинi 
питань, що стосуються виконання проектних робiт 
Приймати участь в пiдготовцi проведення оперативних нарад з питань пов'язаних з дiяльнiстю 
виробничих вiддiлiв з розробки науково - технiчної продукцiї 
Складання i узгодження графiкiв виконання проектiв. 
Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" володiє - 11,3267% (228665 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. 
1996 - 1998 роки - директор АТ "Промiнь" (Харкiв).  
1998 – 2001 роки – заступник голови правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства "Харкiвський 



науково-дослiдний та проектно-конструкторський iнститут «Енергопроект".  
Лютий – вересень 2001 року - перший заступник начальника управлiння паливно-енергетичного 
комплексу Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї. 
Вересень – листопад 2001 року – економiчний радник Голови Харкiвської обласної державної 
адмiнiстрацiї. 
Сiчень 2003 рiк – заступник директора ТОВ «Юридична фiрма «Україна». 
Березень 2005 року i по теперiшнiй час – директор ПрАТ «Харкiвський науково-дослiдний 
проектний iнститут «Нафтогазтехнiка». 
Призначен на посаду члена правлiння ВАТ "ХI "Енергопроект" рiшенням Спостережної ради ВАТ 
ХI "Енергопроект" вiд 31.01.2012 року. Строк, на який призначено особу: не визначено. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
посадової особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Член правлiння-
головний 
бухгалтер 

Андрющенко 
Олена Єгорiвна 

МК 890334 20.08.1998 
Харкiвським РВ УМВС 

України в Харкiвськiй обл. 
 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 
ревiзiйної 
комiсiї 

Сидорук Сергiй 
Миколайович 

СН 504356 14.05.1998 
Iрпенським МВ ГУМВ 

Київської обл. 
 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 
правлiння - 
директор 
iнституту 

Бадзим Павло 
Сергiйович 

МК 814753 12.03.1998 
Орджонiкiдзевським РВ 
ХАМУ УМВС України в 

Харкiвськiй обл. 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член правлiння 
Шапар Свiтлана 

Iванiвна 

МК 316275 14.11.1996 
Фрунзенським РВ ХМУ 

УМВС України в Харкiвськiй 
обл. 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член правлiння 
Виставна Олена 
Володимирiвна 

МН 245542 21.11.2001 
Червонозаводським РВ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член правлiння 
Шапошнiков 

Антон Сергiйович 

ММ 578208 21.07.2000 
Комiнтернiвським РВ ХМУ 
УМВС в Харкiвськiй обл. 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 
наглядової ради 

Чернов Петро 
Анатольович 

АЕ 169965 21.02.1996 
Жовтоводським МВ УМВС 
України в Днiпропетровськiй 

областi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

(призначений) 

Кульчицька 
Свiтлана 
Василiвна 

СК 170308 02.04.1996 
Iрпiнським МВ ГУ МВС 

України в Київськiй областi 
 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член наглядової Айсiн Айдин МЕ 373839 05.06.2004  0 0.00000000000 0 0 0 0 



ради 
(призначений) 

Абдурашитович Шевченкiвським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 

Член наглядової 
ради 

Камурзаєв 
Олександр 
Альбертович 

СО 316889 06.01.2000 
Ватутiнським РУ ГУ МВС 

України в м. Київ 
 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Медведєв Євген 
Вiкторович 

МК 909199 13.03.2001 
Деснянським ВМ УМВС 
України в Чернигiвськiй 

областi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член правлiння 
Вiнiченко Сергiй 

Iванович 

МК 298610 11.11.1997 
Краснокутським РВ УМВС 

України в Харкiвської областi  
 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член правлiння 
Грiнько 

Оленксандр 
Iванович 

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

 228665 11.3267782841 228665 0 0 0 

Усього 228665 11.3267782841 228665 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 
Найменування 

юридичної особи 
Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Фонд державного 
майна України 

00032945 
01133 Україна Київська 
Печерський р-н м. Київ 

вул. Кутузова,18/9 
03.12.2004 1009401 50.00000000000 1009401 0 0 0 

Кількість за видами акцій Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Грiнько Олександр 
Iванович 

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

11.08.2010 228665 11.3267782841 228665 0 0 0 

Усього 1238066 61.3267782841 1238066 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Не обов'язково для заповнення.  



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Фондовий центр "Спiвдружнiсть" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23467723 

Місцезнаходження 61145 Україна Харківська Дзержинський р-н м. Київ вул. Космiчна, 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ № 579880 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.09.2011 

Міжміський код та телефон (057) 7-143-099 

Факс (057) 7-140-190 

Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв 

Опис 07.09.2012 року Наглядової Радой Вiдкритого акцiонерного 
товариства "Харкiвський науково-дослiдний та проектно-
конструкторський iнститут "Енергопроект" прийнято рiшення про 
обрання тимчасового реєстратора на ведення системи реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв. 10 вересня 2012 року мiж ВАТ ХI 
"Енергопроект" та ТОВ "Спiвдружнiсть" укладено Договiр на велення 
реєстру № 524. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Аудиторська фiрма "Мiжнародний АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 21231335 

Місцезнаходження 61022 Україна Харківська Дзержинський р-н м. Харкiв пр. Правди, 7, 
лiтера "А-6" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

А № 006975 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.11.2012 

Міжміський код та телефон (050) 364-19-08 

Факс (050) 364-19-08 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Згiдно з умовами договору № 2013/3 вiд 5 березня 2013 року 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"Мiжнародний АУДИТ" надає ВАТ ХI "Енергопроект" аудиторськi 
послуги. 

 



X. 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 
територiальне 
управлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA2000901009 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні 

0.250 2018800 504700.000 100.000000000000 

Опис Акцiї товариства не входять до лiстингу фондової бiржi 

  



XI. Опис бізнесу 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський 
iнститут "Енергопроект" засновано згiдно Рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного 
майна України по Харкiвський областi вiд 20.03.1996 р. № 397-П шляхом перетворення 
державного пiдприємства "Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський 
iнститут "Енергопроект" у вiдкрите акцiонерне товариство. 

  

Органiзацiйна структура емiтента - вiдкрите акцiонерне товариство. ВАТ ХI "Енергопроект" 
нiяких пiдпорядкованих пiдроздiлiв та фiлiй не має. 

  

 

  

 

  

 

  

д/н 

  

Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до наказу Голови правлiння 
товариства № 113 вiд 18.10.2007р. та №143а вiд 25.12.2007р. Достовiрнiсть даних бухгалтерського 
облiку та фiнансової звiтностi, реальнiсть оцiнки активiв та зобов'язань забезпечуються шляхом 
проведення iнвентаризацiї. Нарахування амортизацiї основних засобiв, згiдно облiкової полiтики, 
проводиться за нормативами, встановленими податковим законодавством. Нарахування 
амортизацiї нематерiальних активiв, згiдно облiкової полiтики, проводиться прямолiнiйним 
методом. В фiнансовiй звiтностi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю. Списання запасiв у 
виробництво, продаж та при iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої 
собiвартостi 

  

Основним напрямком дiяльностi товариства є виконання робiт i послуг у сферi iнжинiрингу, а 
саме розробка проектно-кошторисної для будiвництва та реконструкцiї атомних та теплових 
електростанцiй, iнших об'єктiв енергетики, проектування ядерних установок, сховищ ядерного 
палива, надання послуг з авторського нагляду та супроводу. 
Значна частина проектної продукцiї в 2012 роцi була виконана для замовникiв - резидентiв - 87%, 
для замовникiв - нерезидентiв - 13%. Основними замовниками в Українi є вiдокремленi пiдроздiли 
ДП НАЕК "Енергоатом": Запорiзька АЕС - 39%, Южно-Українська АЕС - 44%; ПАТ "Екоенергiя" 
- 1,3%, Мироновська ТЕС - 2,5%. 
Надалi планується розширити сферу дiяльностi, а саме виконувати роботи та послуги з органiзацiї 
процесу проектування, будiвництва та введення в експлуатацiю об'єктiв енергетики. 

  

За останнi п'ять рокiв вiдчуження активiв не вiдбувалось. Пiдприємство постiйно здiйснює 
оновлення вичислювальної та оргтехнiки за рахунок власних коштiв, проводить ремонтнi роботи 
та полiпшення адмiнiстративної будiвлi. Значнi витрати пов'язанi з придбанням нематерiальних 
активiв - програмного забеспечення. 

  



 

  

Станом на 01.01.2012 р. на балансi пiдприємства налiчується основних фондiв на суму 21166 тис. 
грн. по залишковiй вартостi, станом на 31.12.2012 р. - на суму 20797 тис. грн. Первiсна вартiсть 
основних засобiв станом на 01.01.2012 р. складає 54358 тис. грн., за станом на 31.12.2012 р. - 
55102 тис. грн. За 2012 рiк придбано основних засобiв на суму 984 тис. грн., списано з балансу - на 
суму 200 тис. грн. В 2013 роцi планується здiйснити капiтальнi iнвестицiї на 2458 тис. грн. 

  

Головною проблемою, яка впливає на господарську дiяльнiсть пiдприємства, є нiзька 
платоспроможнiсть українських замовникiв, а також частi змiни в законодавствi Уараїни. 

  

Згiдно акту перевiрки спецiализованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими 
платниками податкiв у м. Харковi нараховано та сплачено штрафних санкцiй ПДВ у сумi 8 577,35 
грн., податок на прибуток 44 976,54 грн., ЕСВ 18 631,88 грн. Штраф за порушення валютного 
законодовства - 340,00 грн. 

  

Емiтент дотримується полiтики самофiнансування. 

  

Станом на 31.12.2012 року ВАТ ХI "Енергопроект" укладених, але не виконаних договорiв не має. 

  

У 2013 роцi планується розширити коло платоспроможних замовникiв проектно-конструкторських 
робiт як в Українi, так й в країнах СНД. 

  

д/н 

  

Господарський суд м. Києва, Справа 5011-43/17272-2012 про визнання банкрутом, 
ВАТ ХI «Енергопроект» - кредитор,  
ЗАТ по будiвництву об’єктiв нафтової та газової промисловостi «Укрнафтогазбуд» - боржник.  
Розгляд справи 
Вищий спецiалiзований суд з розгляду цивiльних та кримiнальних справ України  
Котик Ольга Олексiївна – позивач,  
ВАТ ХI «Енергопроект» - вiдповiдач 
Про визнання незаконними накази про прийом на роботу та звiльнення з роботи, поновлення на 
роботi, виплату середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди 
Розгляд справи 
Московський районний суд м. Харкова 
Справа № 2-40-68/11 про вiдшкодування шкоди у сумi 7000 грн. 
ВАТ ХI «Енергопроект» - позивач 
Богуславець А.Ф.- вiдповiдач 
Рiшення вiд 30.10.2012 р. В задоволенi позовних вимог – задоволено 
Господарський суд м. Києва 
Справа № 5011-10/37-2012 про розiрвання договору 9-4/2010 вiд 07.10.2010р. 
ВАТ ХI «Енергопроект» - позивач,  
ТОВ «СФ «Регiстр» - вiдповiдач 
Рiшення вiд 01.03.2012р. В задоволенi позовних вимог – задоволено часткове. 
Червонозаводський районний суд м. Харкова 



Справа № 2-2094/11 про вiдшкодування податку на землю в сумi 1319 грн. 86 коп. 
ВАТ ХI «Енергопроект» - позивач 
Расцелуєв П.I. – вiдповiдач 
Рiшення вiд 30.01.2012р. В задоволенi позовних вимог – вiдмовлено 
Жовтневий районний суд м. Харкова  
Справа № 2012/2-1075/11 про захист дiлової репутацiї та вiдшкодування моральної шкоди 
ВАТ ХI «Енергопроект» - позивач 
Заруба В.К – вiдповiдач 
Розгляд справи. 
Господарський суд Донецької областi  
Справа № 5006/16/137/2012 про стягнення заборгованостi у загальнiй сумi 5 646 грн. 00 коп. 
ВАТ ХI «Енергопроект» - позивач 
Єрмiлов А.В. – вiдповiдач 
Рiшення вiд 14.01.2013р. В задоволенi позовних вимог – задоволено 
Господарський суд Запорiзької областi 
Справа № 5009/884/12 
ВАТ ХI «Енергопроект» - позивач 
ПП «ДЖАСТ» - вiдповiдач 
Про стягнення коштiв  
Рiшення вiд 07.11.2012 р. В задоволенi позовних вимог – задоволено 
Дзержинський районний суд м.Харкова 
Справа № 2-1949/11 про стягнення грошових коштiв в порядку регресу 
ВАТ ХI «Енергопроект» - позивач  
Бланар О.В. – вiдповiдач 
Розгляд справи 
Вищий спецiалiзований суд з розгляду цивiльних та кримiнальних справ України 
Справа №6-41373ск12 про визнання наказу про припинення трудового договору незаконним 
Бланар О.В. – позивач 
Мiненерговугiлля України – вiдповiдач 
ВАТ ХI «Енергопроект» - третя особа 
Рiшення вiд 27.12.2012р. В задоволенi позовних вимог – вiдмовлено 
Вищий спецiалiзований суд з розгляду цивiльних та кримiнальних справ України 
Справа 6-46783ск12 про перерахування розмiру втраченого заробiтку 
Дмитренко О.Т - позивач 
ВАТ ХI «Енергопроект» - вiдповiдач  
Розгляд справи. 

  

д/н 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) Найменування 

основних засобів 
на початок 

періоду 
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 

19826 19621 0 0 19826 19621 

машини та 
обладнання 

954 878 0 0 954 878 

транспортні 
засоби 

246 206 0 0 246 206 

інші 140 93 0 0 140 93 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 

0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 

0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 21166 20798 0 0 21166 20798 

Опис Станом на 01.01.2012 р. на балансi пiдприємства налiчується основних засобiв на суму 21166 тис. 
грн. по залишковiй вартостi, станом на 31.12.2012 р. - на суму 20797 тис. грн. Первiсна вартiсть 
основних засобiв станом на 01.01.2012 р. складає 54358 тис. грн., за станом на 31.12.2012 р. - 
55102 тис. грн. За 2012 рiк придбано основних засобiв на суму 984 тис. грн., списано з балансу - на 
суму 200 тис. грн. В 2013 роцi планується здiйснити капiтальнi iнвестицiї на 2458 тис. грн. 
Нарахування амортизацiї основних засобiв, згiдно облiкової полiтицi, проводиться за нормами 
встановленими податковим облiком. Накопичена амортизацiя за станом на 01.01.2013 р. складає 
34 305тис.грн. 
Обмежень на використання майна не має. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн)  

32186 27806 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  

504.700 504.700 

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн)  

504.700 504.700 

Опис Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка 
визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його 
зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Активи пiдприємства за станом на 31.12.2012 р. складають 46966 тис. грн., в т.ч.: 
необоротнi активи - 21071; 



оборотнi активи - 25895; 
витрати майбутнiх перiодiв - 0; 
Зобов'язання пiдприємства за станом на 31.12.2012 р. складають 14780; 
Визначення вартостi чистих активiв проведено за наступною формулою: 
Чистi активи = роздiли 1-Ш активу балансу - П-V пасиву балансу, тобто 32 186 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам п. 3 статтi 155 "Цивiльного кодексу України" 

3. 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 X 160 X X 

у тому числі:   

кредити банку 17.07.2012 160 8 16.07.2013 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН 
(за кожним власним 
випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 
паперами (у тому числі 
за похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом): 

X 0.000 X X 

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

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 2193 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 10672 X X 

Усього зобов'язань X 13025 X X 

Опис: Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного року збiльшилась на 6 607 тис. грн. за 
рахунок збiльшення поточної заборгованостi та бюджету. У структурi поточних зобов'язань 
значну частину займає кредиторська заборгованiсть з оплати працi - 15%, поточна 
заборгованiсть до бюджету - 18%, одержаних авансiв - 15%, i кредиторської заборгованостi - 
32%. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ 
з/п 

Основний вид 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Дiяльнiсть у 
сферi 

iнжинiрингу, 
проектнi роботи 

0 49482 100.00 0 49482 100.00 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Амортизацiя 4.5 

2 Матерiальнi витрати 4.2 

3 Витрати на оплату працi 50.9 

4 Витрати на соцiальнi заходи 17.9 

5 Iншi витрати 22.5 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

31.01.2012 01.02.2012 
Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента  

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи 
- підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА «МIЖНАРОДНИЙ АУДИТ»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 
податків - фізичної особи) 

21231235 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61022 м. Харкiв проспект Правди будинок 7, 
лiтера «А-6» 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України 

3991 26.04.2007 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів** 

26.04.2008 26.04.2017 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський iнститут "ЕНЕРГОПРОЕКТ" (скорочена назва ВАТ 
ХI "Енергопроект") за 2012 рiк.  
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА «МIЖНАРОДНИЙ АУДИТ» дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та 
аудиторiв № 3991, видане за рiшенням Аудиторської Палати України № 176/11 вiд 26 квiтня 2007 року, дiйсне до 26 
квiтня 2017 року, код ЄДРПОУ 21231235, Мiсцезнаходження : 61022 м. Харкiв проспект Правди будинок 7, лiтера «А-
6» Контактний телефон – (050) 3641908. Термiн проведення аудиту – 17 (сiмнадцять) людино/днiв з 06 березня по 05 
квiтня 2013 р.  
Згiдно з умовами договору № 2013/03 вiд 04 березня 2013 року товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторською фiрмою «МIЖНАРОДНИЙ АУДИТ» (надалi за текстом – Аудитор), був проведений аудит фiнансових 
звiтiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» (надалi за текстом ВАТ «ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ») у складi: 
Баланс станом на 31.12.2012 року; Звiт про фiнансовi ре¬зультати за 2012 рiк, Звiт про рух грошових коштiв , Звiт про 
рух власного капiталу , Примiтки до фiнансової звiтностi на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному 
законодавству, встановленим нормативам.  
Концептуальною основою для пiдго¬товки фiнансової звiтностi ВАТ «ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є Мiжнароднi стандарти 
фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi в Українi, внутрiшнi положення пiдприємства.  
II. Основнi вiдомостi про ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 
Повна офiцiйна назва: Вiдкрите акцiонерне товариство Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський 
iнститут «Енергопроект»; 
Код ЄДРПОУ – 14078902; 
Органiзацiйно-правова форма: вiдкрите акцiонерне товариство; 
Мiсцезнаходження: проспект Московський, буд. 10/12, м. Харкiв, 61003; 
Номера телефонiв: (057) 731-14-77; 
Державна реєстрацiя: ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було зареєстровано Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської 
ради 18.04.1996 р. на пiдставi рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України вiд 20.03.1996 р. № 
397-п шляхом перетворення державного пiдприємства Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський 
iнститут «Енергопроект», яке було зареєстровано Червонозаводським Райвиконкомом м. Харкова розпорядженням № 



924 вiд 10.11.1993 р., реєстрацiйний № 20 вiд 10.12.1993 р.  
Змiни до установчих документiв: за звiтний перiод змiн до статуту ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» зареєстровано не 
було. 
Випуск акцiй: 
- випуск акцiй простих iменних ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» у документарнiй формi номiнальною вартiстю 0,25 
гривень кожна у кiлькостi 2 018 800 (два мiльйони вiсiмнадцять тисяч вiсiмсот) шт. на загальну суму 504 700 (п’ятсот 
чотири тисячi сiмсот) гривень 00 копiйок зареєстровано Харкiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку (код цiнних паперiв (ISIN) UA2000801009), реєстрацiйний № 881/20/1/98. Дата 
реєстрацiї Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 29 вересня 1998 р. 
Привiлейованi акцiї або акцiї на пред'явника не випускалися. 
Основнi види дiяльностi за КВЕД: 
- 71.11 - дiяльнiсть у сферi архiтектури; 
- 71.12 – дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 
- 74.90 – iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у. 
Лiцензiї та дозволи: 
- лiцензiя на господарську дiяльнiсть, пов'язану зi створенням об’єктiв архiтектури, видана за рiшенням Державної 
архiтектурно-будiвельної iнспекцiї № 36-Л вiд 15.12.2009 р., термiн дiї – 3 15.12.2009 р. по 15.12.2014 р., Серiя АВ № 
490482  
- лiцензiя на проектування систем пожежогасiння (водянi, пiннi, газовi, порошковi, аерозольнi), пожежної сигналiзацiї, 
оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, протидимного захисту, передавання тривожних 
сповiщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння на об’єктах з високим, середнiм та незначним 
ступенем ризику щодо пожежної безпеки», видана Державним департаментом пожарної безпеки МНС України вiд 
26.03.2010 р. термiн дiї - безстроковий. Серiя АВ № 518759.  
Посадовi особи: 
- Голова правлiння – Бадзим Павло Сергiйович (обраний на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
16.09.2009 р., Наказ про вступ на посаду № 372/к вiд 21.09.2009 р.); 
- Головний бухгалтер – Андрющенко Олена Єгорiвна (призначена на посаду за Наказом № 421/к вiд 14.10.2009 р.). 
III. Опис аудиторської перевiрки 
Пiдставою для проведення аудиту є: 
- ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. за № 3480-IV;  
- вимоги Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердже¬ного рiшенням Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. за № 1591, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 
України 05.02.2007 р. за № 97/13364 зi змiнами та доповненнями; 
- вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 
мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. за 
№1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096 зi змiнами та доповненнями; 
- договiр на проведення аудиту № 2013/3 вiд 05 березня 2013 року. 
Аудит проведений у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв 
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд 
Аудитора дотримання етичних вимог, планування та проведення аудиторської перевiрки з метою одержання 
обґру¬нтованої впев¬неностi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих ви¬кривлень.  
Аудит вiд¬повi¬дно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi 
та супутнiх послуг був проведений таким чином, щоб за¬безпечити достатню впевненiсть, що фiнансовi звi¬ти ВАТ 
ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» вiльнi вiд будь-яких сут¬тєвих викривлень. Розмiр суттєвостi стосовно встановлених 
вiдхилень показникiв був визначений вiдповiдно до професiйної думки Аудитора та склав не бiльш 5% вiд пiдсумку 
вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов’язань i власного капiталу. 
Пiд час проведення перевiрки Аудитором було отримано та вивчено шляхом тестування, вибiркового перегляду 
статутнi документи ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» (статут, протоколи загальних зборiв акцiонерiв, протоколи засiдань 
Наглядової Ради, накази, лiцензiї, свiдоцтва, довiдки та витяги тощо), а також первиннi облi¬ковi документи, регiстри, 
журнали та iншi аналiтичнi документи, докази, якi, на думку Аудитора, дають ро¬зумнi пiдстави для висловлення 
думки. Аудит був проведений з використанням принципу вибiркової пе¬ревiрки iнформацiї та первинних документiв. 
Також аудит включав оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, 
зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв облiковим принципам, 
загальноприйнятим в Українi. 
Iнформацiя, що мiститься у цьому Висновку (Звiтi), базується на даних бухгалтерського облiку, та документах ВАТ ХI 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ», що були наданi для перевiрки, яка вважається надiйною i достовiрною. 
Ауди¬тором вибiрково перевiрена iнформацiя методом управлiння без використання комп'ю¬тера, вiдповiдно до 
МСА № 401. Розбiжностей не встановлено.  
Фiнансовi звiти ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 2012 рiк, що були пе¬ревiренi Аудитором, вклю¬чають: 
- «Баланс» станом на 31.12.2012 року; 
- «Звiт про фiнансовi результати» за 2012 рiк; 
- «Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк; 
- «Звiт про власний капiтал» за 2012 рiк; 



- «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2012 рiк. 
Валютою фiнансової звiтностi є грошова одиниця України – гривня, одиниця вимiру - тис. грн.  
Вступнi залишки й валюта балансу фiнансової звiтностi ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» на початок 2012 року було 
трансформовано у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Датою переходу визнано 01 
сiчня 2012р.  
Фiнансова звiтнiсть на дату аудиторського висновку не була затверджена зборами акцiонерiв, таким чином iснує 
ризик змiн фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. 
На дату аудиторської перевiрки фiнансова звiтнiсть ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було затверджено пiдписами 
управлiнського персоналу, але не було затверджено зборами акцiонерiв. Управлiнський персонал запевнив аудитора, 
що якщо виникнуть подiї яки мають вплив на фiнансову звiтнiсть, перевiрену аудитором, буде письмово повiдомлено 
з вiдповiдними доказами. 
IV. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства несе управлiнський персонал ВАТ ХI 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ».  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього 
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi 
вiдповiдають обставинам. 
V. Вiдповiдальнiсть аудитора 
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки в формi Аудиторського висновку (Звiту незалежного Аудитора) на 
пiдставi проведеного аудиту щодо вiдповiдностi наданих до перевiрки фiнан¬сових звiтiв ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 
встановленим вимогам чинного законодавства України, прийнятiй облiковiй полiтицi, а також повноти та реальностi 
вiдо¬браження фiнансового стану ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» на дату скла¬дання звiтiв. 
VI. Думка аудитора 
Висновок (Звiт) Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», 
Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема 
Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 705, 706, 720, враховано вимоги Положення щодо пiд¬готовки аудиторських 
висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами та професiйними учасниками фон¬дового ринку, затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. за № 1528, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007 р. за 
№ 53/13320, Методичнi рекомендацiї щодо надання аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (акцiонерними товариствами 
та емiтентами облiгацiй) та Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 29.09.2011р. за № 1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. 
Аудитор вважає, що отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази, на пiдставi яких Аудитор доходить висновку, 
що взятi окремо або в сукупностi викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими для фiнансової звiтностi. 
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення думки щодо фiнансових звiтiв 
ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» станом на 31.12.2012 р. 
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення 
умовно позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 р., та фiнансовi результати його дiяльностi за 2012 рiк, 
що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Параграф: 
Пiд час проведення аудиту iснували певнi обмеження обсягу перевiрки, зокрема Аудитор не спостерiгав за 
iнвентаризацiєю, оскiльки ця дата передувала датi укладання договору на проведення аудиту. Але, на думку 
Аудитора, зазначенi обмеження не призведуть до перекручування фiнансової звiтностi i не зроблять значного впливу 
на фiнансовий стан ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ».  
VII. I нша допомiжна iнформацiя: 
• Станом на звiтну дату власний капiтал (вартiсть чистих активiв) ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» складає 32 186 тис. 
грн., що перевищує роз¬мiр зареєстрованого статутного капiталу товариства i вiдповiдає вимогам чинного 
законодавства, зокрема п. 3 ст. 155 Цивiль¬ного кодексу України. 
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. за № 485. 
• У вiдповiдностi до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», а саме наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 
пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з 
фiнансовою звiтнiстю аудитор не виявив. 
• Вiдповiдно до пункту 8.4.3 Статуту ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» до повноважень Правлiння належить затвердження 
договорiв на здiйснення господарської дiяльностi, цiна яких становить вiд 400 тисяч гривень до 20 вiдсоткiв пiдсумку 
Балансу за попереднiй рiк» 
Протягом 2012 року укладання договорiв на здiйснення господарської дiяльностi, цiна яких перевищує 400 ти. Грн.. 



проводилось пiсля їх затвердження Правлiнням ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ». 
• Вiдповiдно до пункту 8.3.6 Статуту ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» до повноважень Наглядової ради належить 
затвердження договорiв на здiйснення господарської дiяльностi, цiна яких становить вiд 20 вiдсоткiв до 45 вiдсоткiв 
пiдсумку Балансу за попереднiй рiк» 
Договiр № 8191-12-45 вiд 17.09.2012р. мiж ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» та ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК 
«Енергоатом» на виконання замiни зборок РТЗО системи безпеки на енергоблоцi у сумi 3243,6 тис.грн. у зв язку iз 
ускладненою процедурою Наглядовою радою узгоджено не було. 
• ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» сформована Наглядова (Спостережна) рада у кiлькостi 5 –х осiб, термiн повноважень не 
визначено, рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.09.2009р., Протокол зборiв № б/н.  
Проект Положення про Наглядову Раду ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» розроблено у вiдповiдностi до вимог Закону 
України «Про акцiонернi товариства» 
Комiтети в Наглядовiй Радi не формувались. 
Внутрiшнiй контроль фiнансово-господарської дiяльностi та функцiї внутрiшнього аудитора виконує Ревiзiйна комiсiя 
у складi, визначеним рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.05.2007р. Протокол зборiв №12/07. 
Корпоративний секретар не обирався.  
• У вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової 
звiтностi», аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах на пiдставi судження Аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих 
викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитором було 
розглянуто заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових 
звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдали обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ».  

 

 

 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2012 0 0 

2 2011 0 0 

3 2010 0 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Обрання Голови Правлiння, прийняття рiшення про припинення 
повноважень 

Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  2 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  

3 

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  д/н 

Інші (запишіть)  д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) 

Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій  

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів  X  

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): д/н  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками  

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)  

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена  

 X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 



органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету 

Так Так Так Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Так Так Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X  

Інше (запишіть):  д/н 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 



 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Ні Ні Так Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Ні Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора?  



 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) д/н 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів  X  

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X  

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 
Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): д/н    

 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори  X 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 
 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 
 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/н  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/н 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

Територія  за КОАТУУ 6310100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 71.11 

Середня кількість 
працівників 

345  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
Україна Харкiвська обл. 

Червонозаводський р-н 61003 м. Харкiв 
проспект Московський, будинок № 10/12 

 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2012 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 248 139 248 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 21166 20797 21166 

первісна вартість 1011 0 0 0 

знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 



знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 65 0 65 

Відстрочені податкові активи 1045 183 135 183 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 21662 21071 21662 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 3115 5101 3115 

Виробничі запаси 1101 198 266 198 

Незавершене виробництво 1102 2917 4835 2917 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 7342 9844 7342 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
443 

 
240 

 
0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3137 3251 3137 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 177 7396 177 

Готівка 1166 3 1422 3 

Рахунки в банках 1167 174 5974 174 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 



резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 24 38 24 

Усього за розділом II 1195 14305 25895 14305 

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

1200 0 0 0 

Баланс 1300 35967 46966 35967 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 505 505 505 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 20952 20283 20952 

Додатковий капітал 1410 743 743 743 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 118 118 118 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5488 10537 5488 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 27806 32186 27806 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 748 962 748 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

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

1531 0 0 0 

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

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 



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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 748 962 748 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 160 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 1131 3843 1131 

за розрахунками з бюджетом 1620 955 2193 955 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 340 750 340 

за розрахунками зі страхування 1625 839 772 839 

за розрахунками з оплати праці 1630 2195 1800 2195 

за одержаними авансами 1635 300 1792 300 

за розрахунками з учасниками 1640 35 35 35 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1957 1755 1957 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 1468 0 

Усього за розділом IІІ 1695 7413 13818 7413 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 35967 46966 35967 

 

Примітки 

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

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

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

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

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

та їх еквiваленти - 6%; - Резерви i довгостроковi 



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

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

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

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

впевненостi отримає майбутнi економiчнi вигоди, що 
перевищують початковi розрахованi нормативнi 

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

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

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

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

На 01.01.2012г нарахована iндексацiя на кожен об'єкт 
основних засобiв у сумi 139711,04 грн. За станом на 
01.01.2013 р дооцiнка вiдкориговано - 40230,84 грн. 
Основнi засоби класифiкуються за групами: Будiвлi i 

споруди станом на 01.01.2012 р. - 19829 тис. грн., станом 
на 01.01.2013 р. - 19621 тис. грн.; машини й устаткування 

станом на 01.01.2012 р. - 951 тис.грн., станом на 
01.01.2013р. - 878 тис.грн.; транспортнi засоби станом на 
01.01.2012 р. - 246 тис.грн., станом на 01.01.2013 р. - 207 
тис.грн.; iншi станом на 01.01.2012р. - 140 тис.грн., станом 
на 01.01.2013р. - 91 тис.грн.; всього станом на 01.01.2012р. 
- 21166 тис. грн., станом на 01.01.2013р. - 20797 тис.грн. 
Прибуток i збитки, якi виникають в результатi вибуття 

основних засобiв, вiдображаються у Звiтi про прибутки та 
збитки у мiру їх виникнення. Вiдсотки за позиками, 
отриманими для фiнансування будiвництва основних 

засобiв, капiталiзуються у складi вартостi об'єкта основних 
засобiв протягом перiоду, необхiдного для завершення 
будiвництва i пiдготовки об'єкта для передбачуваного 

використання. Iншi витрати за позиками вiдображаються у 
Звiтi про прибутки та збитки. Ремонти основних засобiв 

вiдображаються по кожному об'єкту. Амортизацiя 



основних засобiв (за винятком МНМА) здiйснюється iз 
застосуванням прямолiнiйного методу.Термiн експлуатацiї 
об'єктiв основних засобiв встановленi для кожного об'єкта 

iндивiдуально.Амортизацiя МНМА нараховується в 
розмiрi 100% вартостi такого об'єкта у першому мiсяцi 

його вiдпустки зi складу в експлуатацiю. Об'єкти 
соцiальної сфери не вiдображаються у складi основних 

засобiв у цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, 
оскiльки вважається, що в майбутньому вони не принесуть 
пiдприємству економiчних вигод. Витрати на утримання 
об’єктiв соцiальної сфери вiдносяться на витрати по мiрi 
їх виникнення. У ходi складання фiнансової звiтностi. 
Матерiальнi активи зi строком корисного використання 
менше одного року, незалежно вiд їх первiсної вартостi, 
враховуються як малоцiннi швидкозношуванi предмети 

(МШП).При складаннi фiнансової звiтностi був 
проведений тест на знецiнення, перевищення 

вiдшкодовуваної вартостi активу над його балансовою не 
виявлено. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть на початок 2012 
року складає 65 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи по 
податку на прибуток на початок року складають 183 тис. 
грн., на кiнець року – 165 тис. грн. Вiдстроченi податковi 

активи зменшились на 18 тис. грн. у результатi 
вiдповiдного коригування суми витрат по податку на 

прибуток, виходячи з облiкового прибутку за звiтний рiк 
згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ) 12 "Податок на прибуток". Загальна вартiсть 
необоротних активiв на початок року складає 21 662 тис. 
грн., на кiнець року – 21 071тис. грн. Придбанi запаси 
зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка 
визначається згiдно з МСФЗ 2"Запаси". За станом на 

31.12.2012 р. на балансi пiдприємства налiчується 
виробничих запасiв на суму 266 тис. грн., в т.ч.: - сировина 

i матерiали - 122 тис .грн.; - паливо - 17 тис. грн.; - 
будiвельнi матерiали 21 тис. грн..; - запаснi частини – 68 
тис. грн., iншi – 38 тис. грн. Незавершене виробництво 

складає - 4835 у т.ч. субпiдрядних робiт – 665 тис. грн. за 
станом на 31.12.2012 р. Виробничi запаси пiдприємства на 

кiнець року збiльшились на 68 тис. грн., незавершене 
виробництво збiльшилось - на 1918 тис. грн. Формування 
у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську 
заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi 

здiйснюється на пiдприємствi i згiдно з вимогами МСФЗ 1 
"Надання фiнансової звiтностi". Дебiторська 

заборгованiсть визнається ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як 
фiнансовi активи (за винятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання 
грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за 
розрахунками з операцiйної оренди та бюджетом). 

Первинно заборгованiсть оцiнується за справедливою 
вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. 
На звiтну дату ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцiнює, чи є 



об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового 
активу може зменшуватись. Резерв на знецiнення 

дебiторської заборгованостi нараховується, якщо iснує 
об’єктивний доказ того, що контрагент не зможе виконати 
свої зобов’язання перед ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ», а 
саме iснують значнi фiнансовi труднощi, вiрогiднiсть 
банкрутства, порушенi строки виконання зобов’язань, 

фактичний розрив контракту, зникнення активного ринку 
для цього фiнансового активу. Якщо є об’єктивне 
свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення 

корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на 
суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. При 

нарахуваннi резерву ВАТ ХI 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»використовує метод облiку рахункiв 

за строком сплати.  
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення 
корисностi зменшується i це може бути об’єктивно 
пов’язано з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання 

зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 
зменшення корисностi сторнується за рахунок створеного 

резерву. Сума сторнування визнається у прибутку чи 
збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської 
заборгованостi вона списується за рахунок резерву на 

покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.  
Довгострокову дебiторську заборгованiсть ВАТ ХI 

«ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцiнує за амортизацiйною вартiстю iз 
застосуванням ставки дисконтування – подвiйна облiкова 

ставка НБУ. 
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 

(первiсна вартiсть) за станом на 31.12.2012 р. складає 9844 
тис. грн. Загальна сума дебiторської заборгованостi на 

31.12.2012 р. складає 13 335 тис. грн., в т.ч.: - дебiторська 
заборгованiсть за товари (роботи, послуги) (чиста 

реалiзацiйна вартiсть) – 9844 тис. грн., - за виданими 
авансами – 240 тис. грн., - iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть – 3251тис. грн. До складу статтi балансу 
"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" за станом на 
31.12.2012 р. вiдносяться: Розрахунки з дебiторами по 

орендi - 141; Розрахунки з iншими дебiторами за послуги 
та ТМЦ – 31, iншi – 3050. Розрахунки з пiдзвiтними 

особами - 29 . До складу статтi балансу "Iншi оборотнi 
активи" за станом на 31.12.2012 р. у розмiрi 38 тис. грн. 
вiдносяться: - розрахунки з бюджетом по податковим 
зобов'язанням - 38. Основнi найбiльш крупнi дебiтори: 
Запорiзька АЕС - 9361 тис. грн., ВП "Южноукраїнська 

АЕС" - 449 тис. грн. Загальна вартiсть активiв 
пiдприємства складає за станом на 01.01.2012 р. – 35967 
тис. грн., на 31.12.2012 р. – 46966 тис .грн. Статутний 
капiтал складає 505 грн. Внески до Статутного фонду 

зробленi своєчасно у повному обсязi. Протягом звiтного 
року розмiр статутного капiталу не змiнювався. За станом 
на 31.12.2012 р. лiчиться резервний капiтал у розмiрi 118 



тис. грн. Протягом звiтного року вiдрахування чистого 
прибутку до резервного фонду склали 0 тис. грн. Iнший 
додатковий капiтал на початок звiтного року складає 

21695 тис. грн., на кiнець 2012 р. – 21026 тис. грн. 
Структура iншого додаткового капiталу за станом на 

31.12.2012 р. така: - дооцiнка активiв – 18839тис. грн.; - 
iндексацiя основних засобiв - 1 448 тис .грн.; - iнший 
додатковий капiтал - 712 тис. грн.; - фонд розвитку 
виробництва - 27 тис. грн. На кiнець звiтного року 

вiдбулося зменшення додаткового капiталу на 669 тис. 
грн. на суму нарахованого зносу на суму дооцiнки – 669 

тис. грн. Пiдприємство прибуткове. За станом на 
01.01.2012 р. нерозподiлений прибуток складав 5488 за 
станом на 31.12.2012 р. – 10 537 тис. грн. Рiшення про 

нарахування дивiдендiв власникам акцiй за 2012 рiк ще не 
прийнято. Загальне збiльшення чистого прибутку за 
звiтний рiк складає 5049 тис .грн. Загальний розмiр 

власного капiталу за станом на 01.01.2012 р. складає 27 
806 тис. грн., за станом на 31.12.2012 р. – 32 186 тис. грн. 
Станом на 31.12.2012р. ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ » 

оцiнує очiкувану вартiсть накопичуваних компенсацiй за 
вiдсутнiсть у виглядi додаткової суми, яку очiкує 

виплатити в результатi невикористаного права. Сума 
накопичуваних компенсацiй за вiдсутнiсть (забезпечення 
виплат персоналу, а саме резерв вiдпусток) складає суму 

1755 тис. грн. 
Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2012р. 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть-3843; Одержанi 
аванси-1792;Iнша кредиторська заборгованiсть-

1468;Поточнi зобов’язання зi страхування-772;Поточнi 
зобов’язання з оплати працi-1800;Iншi-35; 

Кредиторська заборгованiсть з бюджетом, крiм податку на 
прибуток-2193;Всього кредиторська заборгованiсть-3566. 
На протязi 2012 року заробiтної виплати своєчасно та 

виключно грошима згiдно ЗУ «Про оплату працi» та КЗпП 
України. Загальна вартiсть пасивiв пiдприємства складає 
за станом на 01.01.2012 р. – 35 967 тис. грн., на 31.12.2012 

р. – 46 966 тис .грн. 

Керівник Бадзим Павло Сергiович 

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2012 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

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

2000 42268 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 29819 ) ( 0 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
12449 

 
0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 815 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 5719 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 671 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181 ( 0 ) ( 0 ) 



справедливою вартістю 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
6874 

 
0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 834 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 259 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 100 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
7349 

 
0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1666 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
5683 

 
0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -673 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 4 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -669 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1708 0 

Витрати на оплату праці 2505 19055 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6666 0 



Амортизація 2515 1487 0 

Інші операційні витрати 2520 8746 0 

Разом 2550 37662 0 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2018800.00000000 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2018800.00000000 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2.81504 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 2.81504 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.81940 0 

 

Примітки 

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

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

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

класифiкацiї статей зробленi для достовiрного уявлення 
фiнансової звiтностi, що додається, вiдповiдно до МСФЗ. 
Дата переходу 1 сiчня 2012 року. Дохiд (виручка) вiд 

реалiзацiї товарiв, робот, послуг за 2012 рiк складає 49 482 
тис. грн. з ПДВ, Чистий дохiд складає 42268 тис. грн. До 

статтi "Iншi операцiйнi доходи" Звiту про фiнансовi 
результати за 2012 рiк у розмiрi 815 тис. грн. вiдносяться: 

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв – 344 тис. грн.; 
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 37 тис. грн.; Дохiд 
вiд списання кредиторської заборгованостi - 163 тис. грн.; 
Дохiд вiд отриманих субсидiй - 23 тис. грн.; Дохiд вiд 

банкiвських установ по вiдсоткам - 0 тис. грн.; Дохiд вiд 
iнших послуг - 248 тис. грн. Витрати по видам дiяльностi 

або за функцiєю витрат розподiленi таким чином: - 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 29 819 тис. грн.; - 
Адмiнiстративнi витрати – 5719 тис. грн.; - Витрати на 

збут - 0 тис. грн.; - Iншi операцiйнi витрати – 671 тис. грн.; 
- Iншi витрати - 100 тис. грн. До складу статтi Звiту про 

фiнансовi результати за 2012 рiк вiдносяться: - 
Собiвартiсть проектних робiт: - матерiали – 1256 тис.грн., 
- заробiтна плата – 15 184 тис.грн., - соц. – 5352 тис.грн., - 

амортизацiя – 1352 тис.грн., - iншi – 6675 тис.грн. 
До складу статтi Звiту про фiнансовi результати за 2012 

рiк вiдносяться: - Витрати на вiдрядження – 226 тис. грн.; - 
Заробiтна плата - 2555 тис. грн.; - ЕСВ – 852 тис.грн.; - 
Амортизацiя - 47 тис. грн.; - Податки та збори – 138 тис. 
грн.; - витрати на утримання автотранспорта – 159 тис. 

грн.; пiдвищення квалiфiкацiї та пiдготовка кадрiв – 2 тис. 
грн.; витрати на отримання i ремонт – 12 тис. грн.; - 
послуги банкiв – 193 тис. грн.; - Витрати на зв'язок та 



поштовi послуги – 204 тис. грн.; - Юридичнi послуги - 
437тис. грн. ; аудиторськi витрати – 60 тис. грн., лiцензiї 

та сертифiкати – 45 тис. грн.; iншi – 642 тис. грн. 
До складу статтi "Витрати на збут" Звiту про фiнансовi 
результати за 2012 рiк у розмiрi 0 тис. грн. вiдносяться 
витрати на рекламу. До складу статтi "Iншi операцiйнi 
витрати" Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк 

вiдносяться: - Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 
– 71 тис. грн.; - списання безнадiйної дебiторської 

заборгованостi - 77 тис. грн.; - Збитки вiд операцiйної 
курсової рiзницi - 50 тис. грн.; - Штрафи, пенi - 82 тис. 

грн.; - допомога Чорнобильцям - 23 тис. грн.; - 
Амортизацiя невиробничих фондiв – 0 тис. грн.; - iнши 
витрати - 298 тис. грн.; - витрати на утримання рiзних 

органiзацiй – 70 тис. грн.  
До складу статтi "Iншi витрати" Звiту про фiнансовi 
результати за 2012 рiк вiдносяться: - - списання 

необоротних активiв - 6 тис. грн.; - Невиробничi витрати - 
0 тис. грн., - дооцiнка основних засобiв – 40 тис. грн.; - 
iншi – 54тис. грн.; До складу статтi "Фiнансовi витрати" 

вiдносяться вiдсотки за кредит – 259 тис. грн. 

Керівник Бадзим Павло Сергiович 

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2012 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

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

 
3000 

 
45541 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 23 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3179 0 

Надходження від повернення авансів 3020 22 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 8590 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 6666 ) 

 
( 0 ) 

Праці 3105 ( 14754 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7394 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1208 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 5155 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 3065 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 257 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 5 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 9986 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8865 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 37 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 1253 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1216 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 20394 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 -20234 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 634 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -474 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 7175 0 

Залишок коштів на початок року 3405 244 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 7421 0 

 

Примітки 

Розрахований показник залишку коштiв на кiнець року 
спiвпадає з наведеним у балансi залишком грошових 
коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду i 

дорiвнюється 7421 тис. грн., в т.ч.: - Каса – 1422 тис. грн.; 
- Поточнi рахунки в банку в нацiональнiй валютi - 5974 
тис. грн.; - Поточнi рахунки в банку в iноземнiй валютi - 

25 тис. грн. 

Керівник Бадзим Павло Сергiович 

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2012 р. 

 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року Стаття 
Код 

рядка 
надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3552 0 0 0 0 



поточних біологічних активів 

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

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

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

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

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

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 



Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

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

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-

дослiдний та проектно-конструкторський iнститут 
"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Звіт про власний капітал 

за 2012 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 505 0 21695 118 5488 0 0 27806 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 505 0 21695 118 5488 0 0 27806 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 5683 0 0 5683 

Інший сукупний 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



дохід за звітний 
період 

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 -673 0 0 0 0 -673 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -634 0 0 -634 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



законодавства 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 4 0 0 0 0 4 

Придбання 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 -669 0 5049 0 0 4380 

Залишок на 
кінець року 

4300 505 0 21026 118 10537 0 0 32186 

 

Примітки 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-дослiдний та проектно-
конструкторський iнститут "Енергопроект" створено у процесi приватизацiї 
Харкiвського державного науково-дослiдного та проектно-конструкторського 
iнституту "Енергопроект" згiдно з рiшенням регiонального вiддiлення Фонду 
державного майна України по Харкiвськiй областi № 397-п вiд 20.03.1996 р. та 
зареєстроване виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 18.04.1996р. № 

14801200000001365. Товариство створено зi статутним фондом 504 700 грн., який 
подiлено на 2 018 800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Ранiше 
акцiї або iншi цiннi папери акцiонерним товариством не випускались. Удержавнiй 

власностi знаходиться 50,0% статутного капiталу плюс одна акцiя. Згiдно 
розпорядження КМУ № 467-р вiд 24.04.2009р. повноваження з управлiння 

корпоративними правами держави у статутному капiталi ВАТ ХI "Енергопроект" 
переданi мiнiстерству енергетики та вугiльної промисловостi України , код ЄДРПОУ 

00013741, адреса м. Київ вул. Хрещатик, 30 
Протягом 2012 року резервний капiтал не змiнювався. Додатковий капiтал на кiнець 

звiтного перiоду складає 21026 тис. грн. Станом на кiнець звiтного року не 
розподiлений прибуток склав 10 537тис. грн. 

Керівник Бадзим Павло Сергiович 

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

Територія  за КОАТУУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД  

Середня кількість 
працівників 

0  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса   

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2012 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

 первісна вартість 1001 0 0 0 

 накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 0 0 

 первісна вартість 1011 0 0 0 

 знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

 первісна вартість 1021 0 0 0 

 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 0 0 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 

 з бюджетом 1135 0 0 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
 резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 



 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 0 0 0 

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

1200 0 0 0 

Баланс 1300 0 0 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 0 0 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
 за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

 за одержаними авансами 1635 0 0 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 0 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2012 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

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

2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
0 

 
0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181 ( 0 ) ( 0 ) 



справедливою вартістю 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 0 0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2470 

 
0 

 
0 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2480 

 
0 

 
0 



неконтрольованій частці 2485 0 0 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2012 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

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

 
3000 

 
0 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 ( 0 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 

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

"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2012 р. 

 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року Стаття 
Код 

рядка 
надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
 амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3552 0 0 0 0 



поточних біологічних активів 

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

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

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

 
3561 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
 фінансових інвестицій 

 
3200 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
 відсотків 

 
3215 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
 фінансових інвестицій 

 
3255 

 
X 

 
0 

 
X 

 
( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 



Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

 
3300 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

 
3345 

 
X 

 
0 

 
X 

 
0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

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

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-

дослiдний та проектно-конструкторський iнститут 
"Енергопроект" 

за ЄДРПОУ 14078902 

 (найменування)   

 
Консолідований звіт про власний капітал 

за 2012 р. 

 
Належить власникам материнської компанії 

Стаття 
Код 

рядка зареєстрований 
капітал 

капітал у 
дооцінках 

додатковий 
капітал 

резервний 
капітал 

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилучений 
капітал всього 

Неконтрольована 
частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 
початок року 

4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



дохід за звітний 
період 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 
різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець 
року 

4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примітки  

Керівник  



Головний бухгалтер  



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi, включаючи всi прийнятi ранiше стандарти IAS та iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), i повнiстю вiдповiдають їм. Фiнансова звiтнiсть, що 
додається, заснована на облiкових даних, пiдготовлених вiдповiдно до українських нормативних 
актiв з бухгалтерського облiку. Поправки та змiни в класифiкацiї статей зробленi для достовiрного 
уявлення фiнансової звiтностi, що додається, вiдповiдно до МСФЗ. Дата переходу 1 сiчня 2012 
року Рiвень суттєвостi для окремих господарських операцiй, активiв та зобов'язань: - Запаси i 
дебiторська заборгованiсть - 8%; - Грошовi кошти та їх еквiваленти - 6%; - Резерви i довгостроковi 
зобов'язання - 10%; - Поточнi зобов'язання - 5%; - Визначення окремих видiв доходiв та витрат - 
5%; - Виручка - 2%. Основнi засоби При оцiнцi основних засобiв вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв слiд керуватися МСФЗ 16 ?Основнi засоби?. Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi 
використовуються компанiєю для виробництва або постачання товарiв та послуг, для здачi в 
оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей i, якi передбачається використовувати 
протягом операцiйного циклу i вартiсть яких - понад 2500 грн. Об'єкт основних засобiв, який може 
бути визнаний в якостi активу, оцiнюється за фактичною вартiстю. Наступнi витрати, пов'язанi з 
об'єкту основних засобiв, який вже були визнанi, збiльшують його балансову вартiсть, якщо 
пiдприємство з бiльшою часткою впевненостi отримає майбутнi економiчнi вигоди, що 
перевищують початковi розрахованi нормативнi показники iснуючого активу. Всi iншi наступнi 
витрати повиннi бути визнанi як витрати за перiод, в якому вони були понесенi. При подальшiй 
оцiнцi основних засобiв використовується стандартний порядок облiку. Вiдповiдно зi стандартним 
порядком облiку пiсля первiсного визнання як активу основнi засоби враховуються за їх 
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї з урахуванням вимоги щодо 
часткового списання вартостi активу до його суми, що вiдшкодовується. При цьому, застосовуючи 
мiжнародний стандарт № 29 ?Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї?, кожен об'єкт основних 
засобiв коригується iз застосуванням до нього величини змiни в загальному iндексi цiн, що стався 
з дати придбання до звiтної дати. 
На 01.01.2012г нарахована iндексацiя на кожен об'єкт основних засобiв у сумi 139711,04 грн. За 
станом на 01.01.2013 р дооцiнка вiдкориговано - 40230,84 грн. Основнi засоби класифiкуються за 
групами: Будiвлi i споруди станом на 01.01.2012 р. - 19829 тис. грн., станом на 01.01.2013 р. - 
19621 тис. грн.; машини й устаткування станом на 01.01.2012 р. - 951 тис.грн., станом на 
01.01.2013р. - 878 тис.грн.; транспортнi засоби станом на 01.01.2012 р. - 246 тис.грн., станом на 
01.01.2013 р. - 207 тис.грн.; iншi станом на 01.01.2012р. - 140 тис.грн., станом на 01.01.2013р. - 91 
тис.грн.; всього станом на 01.01.2012р. - 21166 тис. грн., станом на 01.01.2013р. - 20797 тис.грн. 
Прибуток i збитки, якi виникають в результатi вибуття основних засобiв, вiдображаються у Звiтi 
про прибутки та збитки у мiру їх виникнення. Вiдсотки за позиками, отриманими для 
фiнансування будiвництва основних засобiв, капiталiзуються у складi вартостi об'єкта основних 
засобiв протягом перiоду, необхiдного для завершення будiвництва i пiдготовки об'єкта для 
передбачуваного використання. Iншi витрати за позиками вiдображаються у Звiтi про прибутки та 
збитки. Ремонти основних засобiв вiдображаються по кожному об'єкту. Амортизацiя основних 
засобiв (за винятком МНМА) здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу.Термiн 
експлуатацiї об'єктiв основних засобiв встановленi для кожного об'єкта 
iндивiдуально.Амортизацiя МНМА нараховується в розмiрi 100% вартостi такого об'єкта у 
першому мiсяцi його вiдпустки зi складу в експлуатацiю. Об'єкти соцiальної сфери не 
вiдображаються у складi основних засобiв у цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, оскiльки 
вважається, що в майбутньому вони не принесуть пiдприємству економiчних вигод. Витрати на 
утримання об’єктiв соцiальної сфери вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. У ходi 
складання фiнансової звiтностi. Матерiальнi активи зi строком корисного використання менше 
одного року, незалежно вiд їх первiсної вартостi, враховуються як малоцiннi швидкозношуванi 



предмети (МШП).При складаннi фiнансової звiтностi був проведений тест на знецiнення, 
перевищення вiдшкодовуваної вартостi активу над його балансовою не виявлено. 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на початок 2012 року складає 65 тис. грн. Вiдстроченi 
податковi активи по податку на прибуток на початок року складають 183 тис. грн., на кiнець року 
– 165 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи зменшились на 18 тис. грн. у результатi вiдповiдного 
коригування суми витрат по податку на прибуток, виходячи з облiкового прибутку за звiтний рiк 
згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) 12 "Податок на прибуток". 
Загальна вартiсть необоротних активiв на початок року складає 21 662 тис. грн., на кiнець року – 
21 071тис. грн. Придбанi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка визначається 
згiдно з МСФЗ 2"Запаси". За станом на 31.12.2012 р. на балансi пiдприємства налiчується 
виробничих запасiв на суму 266 тис. грн., в т.ч.: - сировина i матерiали - 122 тис .грн.; - паливо - 17 
тис. грн.; - будiвельнi матерiали 21 тис. грн..; - запаснi частини – 68 тис. грн., iншi – 38 тис. грн. 
Незавершене виробництво складає - 4835 у т.ч. субпiдрядних робiт – 665 тис. грн. за станом на 
31.12.2012 р. Виробничi запаси пiдприємства на кiнець року збiльшились на 68 тис. грн., 
незавершене виробництво збiльшилось - на 1918 тис. грн. Формування у бухгалтерському облiку 
iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється на 
пiдприємствi i згiдно з вимогами МСФЗ 1 "Надання фiнансової звiтностi". Дебiторська 
заборгованiсть визнається ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як фiнансовi активи (за винятком 
дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових 
iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та бюджетом). Первинно заборгованiсть 
оцiнується за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. На звiтну 
дату ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть 
фiнансового активу може зменшуватись. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi 
нараховується, якщо iснує об’єктивний доказ того, що контрагент не зможе виконати свої 
зобов’язання перед ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ», а саме iснують значнi фiнансовi труднощi, 
вiрогiднiсть банкрутства, порушенi строки виконання зобов’язань, фактичний розрив контракту, 
зникнення активного ринку для цього фiнансового активу. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що 
вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких 
збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. При 
нарахуваннi резерву ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ»використовує метод облiку рахункiв за строком 
сплати.  
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це може бути 
об’єктивно пов’язано з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то 
попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок створеного 
резерву. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення 
дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд 
зменшення корисностi.  
Довгострокову дебiторську заборгованiсть ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцiнує за амортизацiйною 
вартiстю iз застосуванням ставки дисконтування – подвiйна облiкова ставка НБУ. 
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) (первiсна вартiсть) за станом на 31.12.2012 
р. складає 9844 тис. грн. Загальна сума дебiторської заборгованостi на 31.12.2012 р. складає 13 335 
тис. грн., в т.ч.: - дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) (чиста реалiзацiйна 
вартiсть) – 9844 тис. грн., - за виданими авансами – 240 тис. грн., - iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть – 3251тис. грн. До складу статтi балансу "Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть" за станом на 31.12.2012 р. вiдносяться: Розрахунки з дебiторами по орендi - 141; 
Розрахунки з iншими дебiторами за послуги та ТМЦ – 31, iншi – 3050. Розрахунки з пiдзвiтними 
особами - 29 . До складу статтi балансу "Iншi оборотнi активи" за станом на 31.12.2012 р. у розмiрi 
38 тис. грн. вiдносяться: - розрахунки з бюджетом по податковим зобов'язанням - 38. Основнi 
найбiльш крупнi дебiтори: Запорiзька АЕС - 9361 тис. грн., ВП "Южноукраїнська АЕС" - 449 тис. 
грн. Загальна вартiсть активiв пiдприємства складає за станом на 01.01.2012 р. – 35967 тис. грн., на 
31.12.2012 р. – 46966 тис .грн. Статутний капiтал складає 505 грн. Внески до Статутного фонду 
зробленi своєчасно у повному обсязi. Протягом звiтного року розмiр статутного капiталу не 
змiнювався. За станом на 31.12.2012 р. лiчиться резервний капiтал у розмiрi 118 тис. грн. Протягом 



звiтного року вiдрахування чистого прибутку до резервного фонду склали 0 тис. грн. Iнший 
додатковий капiтал на початок звiтного року складає 21695 тис. грн., на кiнець 2012 р. – 21026 тис. 
грн. Структура iншого додаткового капiталу за станом на 31.12.2012 р. така: - дооцiнка активiв – 
18839тис. грн.; - iндексацiя основних засобiв - 1 448 тис .грн.; - iнший додатковий капiтал - 712 
тис. грн.; - фонд розвитку виробництва - 27 тис. грн. На кiнець звiтного року вiдбулося зменшення 
додаткового капiталу на 669 тис. грн. на суму нарахованого зносу на суму дооцiнки – 669 тис. грн. 
Пiдприємство прибуткове. За станом на 01.01.2012 р. нерозподiлений прибуток складав 5488 за 
станом на 31.12.2012 р. – 10 537 тис. грн. Рiшення про нарахування дивiдендiв власникам акцiй за 
2012 рiк ще не прийнято. Загальне збiльшення чистого прибутку за звiтний рiк складає 5049 тис 
.грн. Загальний розмiр власного капiталу за станом на 01.01.2012 р. складає 27 806 тис. грн., за 
станом на 31.12.2012 р. – 32 186 тис. грн. Станом на 31.12.2012р. ВАТ ХI «ЕНЕРГОПРОЕКТ » 
оцiнує очiкувану вартiсть накопичуваних компенсацiй за вiдсутнiсть у виглядi додаткової суми, 
яку очiкує виплатити в результатi невикористаного права. Сума накопичуваних компенсацiй за 
вiдсутнiсть (забезпечення виплат персоналу, а саме резерв вiдпусток) складає суму 1755 тис. грн. 
Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2012р. 
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть-3843; Одержанi аванси-1792;Iнша кредиторська 
заборгованiсть-1468;Поточнi зобов’язання зi страхування-772;Поточнi зобов’язання з оплати 
працi-1800;Iншi-35; 
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом, крiм податку на прибуток-2193;Всього кредиторська 
заборгованiсть-3566. 
На протязi 2012 року заробiтної виплати своєчасно та виключно грошима згiдно ЗУ «Про оплату 
працi» та КЗпП України. Загальна вартiсть пасивiв пiдприємства складає за станом на 01.01.2012 
р. – 35 967 тис. грн., на 31.12.2012 р. – 46 966 тис .грн. 

Продовження тексту приміток 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi, включаючи всi прийнятi ранiше стандарти IAS та iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), i повнiстю вiдповiдають їм. Фiнансова звiтнiсть, що 
додається, заснована на облiкових даних, пiдготовлених вiдповiдно до українських нормативних 
актiв з бухгалтерського облiку. Поправки та змiни в класифiкацiї статей зробленi для достовiрного 
уявлення фiнансової звiтностi, що додається, вiдповiдно до МСФЗ. Дата переходу 1 сiчня 2012 
року. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робот, послуг за 2012 рiк складає 49 482 тис. грн. з 
ПДВ, Чистий дохiд складає 42268 тис. грн. До статтi "Iншi операцiйнi доходи" Звiту про фiнансовi 
результати за 2012 рiк у розмiрi 815 тис. грн. вiдносяться: Дохiд вiд операцiйної оренди активiв – 
344 тис. грн.; Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 37 тис. грн.; Дохiд вiд списання 
кредиторської заборгованостi - 163 тис. грн.; Дохiд вiд отриманих субсидiй - 23 тис. грн.; Дохiд вiд 
банкiвських установ по вiдсоткам - 0 тис. грн.; Дохiд вiд iнших послуг - 248 тис. грн. Витрати по 
видам дiяльностi або за функцiєю витрат розподiленi таким чином: - Собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї – 29 819 тис. грн.; - Адмiнiстративнi витрати – 5719 тис. грн.; - Витрати на збут - 0 тис. 
грн.; - Iншi операцiйнi витрати – 671 тис. грн.; - Iншi витрати - 100 тис. грн. До складу статтi Звiту 
про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдносяться: - Собiвартiсть проектних робiт: - матерiали – 
1256 тис.грн., - заробiтна плата – 15 184 тис.грн., - соц. – 5352 тис.грн., - амортизацiя – 1352 
тис.грн., - iншi – 6675 тис.грн. 
До складу статтi Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдносяться: - Витрати на вiдрядження 
– 226 тис. грн.; - Заробiтна плата - 2555 тис. грн.; - ЕСВ – 852 тис.грн.; - Амортизацiя - 47 тис. грн.; 
- Податки та збори – 138 тис. грн.; - витрати на утримання автотранспорта – 159 тис. грн.; 
пiдвищення квалiфiкацiї та пiдготовка кадрiв – 2 тис. грн.; витрати на отримання i ремонт – 12 тис. 
грн.; - послуги банкiв – 193 тис. грн.; - Витрати на зв'язок та поштовi послуги – 204 тис. грн.; - 
Юридичнi послуги - 437тис. грн. ; аудиторськi витрати – 60 тис. грн., лiцензiї та сертифiкати – 45 
тис. грн.; iншi – 642 тис. грн. 
До складу статтi "Витрати на збут" Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк у розмiрi 0 тис. грн. 
вiдносяться витрати на рекламу. До складу статтi "Iншi операцiйнi витрати" Звiту про фiнансовi 
результати за 2012 рiк вiдносяться: - Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти – 71 тис. грн.; - 



списання безнадiйної дебiторської заборгованостi - 77 тис. грн.; - Збитки вiд операцiйної курсової 
рiзницi - 50 тис. грн.; - Штрафи, пенi - 82 тис. грн.; - допомога Чорнобильцям - 23 тис. грн.; - 
Амортизацiя невиробничих фондiв – 0 тис. грн.; - iнши витрати - 298 тис. грн.; - витрати на 
утримання рiзних органiзацiй – 70 тис. грн.  
До складу статтi "Iншi витрати" Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдносяться: - - 
списання необоротних активiв - 6 тис. грн.; - Невиробничi витрати - 0 тис. грн., - дооцiнка 
основних засобiв – 40 тис. грн.; - iншi – 54тис. грн.; До складу статтi "Фiнансовi витрати" 
вiдносяться вiдсотки за кредит – 259 тис. грн. 

Продовження тексту приміток 

Розрахований показник залишку коштiв на кiнець року спiвпадає з наведеним у балансi залишком 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду i дорiвнюється 7421 тис. грн., в т.ч.: 
- Каса – 1422 тис. грн.; - Поточнi рахунки в банку в нацiональнiй валютi - 5974 тис. грн.; - Поточнi 
рахунки в банку в iноземнiй валютi - 25 тис. грн. 

Продовження тексту приміток 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський 
iнститут "Енергопроект" створено у процесi приватизацiї Харкiвського державного науково-
дослiдного та проектно-конструкторського iнституту "Енергопроект" згiдно з рiшенням 
регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi № 397-п вiд 
20.03.1996 р. та зареєстроване виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 18.04.1996р. № 
14801200000001365. Товариство створено зi статутним фондом 504 700 грн., який подiлено на 2 
018 800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Ранiше акцiї або iншi цiннi папери 
акцiонерним товариством не випускались. Удержавнiй власностi знаходиться 50,0% статутного 
капiталу плюс одна акцiя. Згiдно розпорядження КМУ № 467-р вiд 24.04.2009р. повноваження з 
управлiння корпоративними правами держави у статутному капiталi ВАТ ХI "Енергопроект" 
переданi мiнiстерству енергетики та вугiльної промисловостi України , код ЄДРПОУ 00013741, 
адреса м. Київ вул. Хрещатик, 30 
Протягом 2012 року резервний капiтал не змiнювався. Додатковий капiтал на кiнець звiтного 
перiоду складає 21026 тис. грн. Станом на кiнець звiтного року не розподiлений прибуток склав 10 
537тис. грн. 


