
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)

М.П.
28.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

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

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14078902

1.4. Місцезнаходження емітента

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

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

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

1.6. Електронна поштова адреса емітента

office@energoproekt.com.ua.

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" №80  30.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

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

в мережі
Інтернет 28.04.2012

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X

б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди X

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

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації емітент

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

в) інформація про зобов'язання емітента X

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів

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

X

14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

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

б) 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

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

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

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

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН



25. Річна фінансова звітність X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до
Комісії)

27. Аудиторський висновок X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності

X

29. 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

30. Примітки

Пiдприємством не наданi де-якi додатки з наступних причин: Пiдприємство не належить до
будь-яких об'єднань; Пiдприємство не проводило рейтингову оцiнку; Пiдприємство не
випускало облiгацiй; Пiдприємство не випускало iнших цiнних паперiв;тт Пiдприємство не
викупало власних акцiй протягом звiтного року; Пiдприємство не випускало боргових
цiнних паперiв; Пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй; Пiдприємство не випускало
iпотечних сертифiкатiв; Пiдприємство не має iпотечних активiв; Пiдприємство не є
учасником ФОН; Рiчна фiнансова звiтнiсть складена без дотримання Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi; Пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй
Пiдприємство не має можливостi отримати iнформацiю щодо виданих сертикатiв цiнних
паперiв, в звязку з вiдсутностi ТОВ СФ "Регiстр" за адресою вказаною в Єдиному
державному реєстру юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв.



3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

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

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ ХI "Енергопроект"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

61003

3.1.5. Область, район

Харківська, Червонозаводський

3.1.6. Населений пункт

м. Харкiв

3.1.7. Вулиця, будинок

проспект Московський, будинок № 10/12

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01, № 087894

3.2.2. Дата державної реєстрації

18.04.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

504700.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

504700.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Фiлiя "Харкiвське РУ АТ КБ "Експобанк"

3.3.2. МФО банку

351964

3.3.3. Поточний рахунок

26009800496103

 

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

Фiлiя "Харкiвське РУ АТ КБ "Експобанк"

3.3.5. МФО банку

351964

3.3.6. Поточний рахунок

26009800496103

3.4. Основні види діяльності

74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу

3.5. 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
безстроково

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 "
безстроково

Опис Дiїлiцензiї - безстроково

 

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

АВ 490482 15.12.2009
Державна Архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя
15.12.2014

Опис Пiсля закiнчення дiї буде продовжена

 



4. 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
01133Українам.
КиївКутузова,

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

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 321 Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 18 Фонд оплати працi - всього (тис. грн.) - 16 564,5 тис. грн. В порiвняннi з
2010 роком фонд оплати працi у 2011 роцi зменшився на 3 680,5 тис. грн. В товариствi кадрова програма
вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Член правлiння-головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Олена Єгорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МК 890334 20.08.1998 Харкiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Украiнтер" - фiнансовий директор

6.1.8. 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 - 17 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.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидорук Сергiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СН 504356 14.05.1998 Iрпенським МВ ГУМВ Київської обл.

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

6.1.8. 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.

6.1.1. Посада

Голова правлiння - директор iнституту

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бадзим Павло Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження**

1950

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

32

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння - ЗАТ "Енерго-Арм"

6.1.8. 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 - 32 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новицький Костянтин Едуардович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СО 491789 07.11.2000 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**



7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Нацiональна академiя внутрiшнiх справ - викладач, ТОВ "Антей-С" займав посаду генерального директора.

6.1.8. Опис

Член правлiння товариства. В товариствi не обiймає нiякої посади. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не
володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 15.03.02 - 26.12.2007 ТОВ "Антей С" -
Генеральний директор 27.12.2007-07.02.2008 ВАТ ХI "Енергопроект" - Помiчник директора з фiнансових
питань. 08.02.2008-23.11.2009 ВАТ ХI "Енергопроект" - Заступник директора з економiки та фiнансiв Змiн на
посадi 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сорока Юрiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 528140 23.04.1997 Жовтоводським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнститут гигиєни та медичної екологiї м. Київ, завiдуючий лабораторiєю

6.1.8. Опис

Член правлiння товариства. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корислiви та
посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. 01.04.2002 - 01.11. 2003 Iнститут пiдприємництва
"Стратегiя" - завiдуючий лабораторiї еколого-економiчних дослiджень, доцент кафедри управлiння 02.11.2003 -
01.01.2008 Iнститут гiгiєни i медичної екологiї iм. О.М. Марзеєва на посадi начальника лабораторiї регiональної
радiоекологiї. 02.01.2008 -12.10.2009 Заступник директора з топливно-ядерного циклу i поводження з
радiоактивними вiдходами. Змiн на посадi 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плєхов Максим Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МК 518918 14.12.2005 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "КУА "ЦФI"; Директор

6.1.8. Опис

Член правлiння товариства.Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.Стаж керiвної роботи - 0 рокiв. 08.06.2007-06.06.2008 ВАТ ХI "Енергопроект" -
Заступник Голови правлiння - директора iнституту з правових питань.

* 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванченко Олександр Николаевич

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 464412 27.01.2000 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**



вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ХI "Енергопроект"

6.1.8. Опис

Член правлiння товариства. Помiчник директора з розвитку виробництва. Повноваження та обов'язки
визначенi посадовою iнструкцiєю: Реалiзацiя технiчної полiтитки iнституту в областi проектної дiяльностi.
Аналiз поточного технологiчного рiвня виробничої дiяльностi. Планування та керiвнтицтво роботою по
вдосконаленню технологiй проектування, пiдвищенню ефекттивностi i виробництва проектної дiяльностi i
якостi проектної продукцiї. На iнших пiдприємствах не обiймає нiякої посади. На iнших пiдприємствах не обiймає
нiякої посади. Володiє акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" в кiлькiстi 5 штук. Непогашеної судимостi за корислiвi та
посадовi злочини не має.Стаж керiвної роботи - 22 роки. 01.04.1987 - 05.10.1998 - начальник вiддiлу
водопiдготовки ХI "Енергопроект" 06.10.1998 - 03.01.1999 - в.о. начальника технологiчного вiддiлу ТЕС
04.01.1999 - 02.04.2000 - начальник технологiчного вiддiлу ТЕС 03.04.2000 - 01.01.2000 - начальник
тепломеханiчого вiддiлу 02.01.2004 - 30.09.2007 - начальник виробничо-техничного вiддiлу проектування
01.10.2007 - 12.10.2009 - помiчник директора з розвитку виробництва Змiн на посадi 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богуславець Анатолiй Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МК 588659 04.09.1997 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ХI "Енергопроект"

6.1.8. Опис

Член правлiння товариства. Володiє акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" у кiлькостi 100 штук. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. 01.11.1980-01.06.2006 -
iнженер, iнженер 2 категорiї, начальник вiддiлу АСУ, заступник технiчного директора, заступник Голови
правлiння по виробництву та економiцi ВАТ ХI "Енергопроект" 01.06.2006-09.11.2008 заступник директора
iнституту з якостi - керiвник системи управлiння якiстю та стандартизацiї ВАТ ХI "Енергопроект" 10.11.2008 -
09.10.2009 технiчний директор АУП- 1-й заступник директора iнституту - голови правлiння. Змiн на посадi 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чурсiн Микола Микитович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МК 230591 19.06.1996 Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник вiддiлу ВМТЗ, помiчник зам. директора з загальних питань.

6.1.8. Опис

Член правлiння. товариства. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 5 рокiв. 01.04.2005 - 01.08.2006 ВАТ ХI "Енергопроект" -
начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення 01.08.2006 - 01.04.2007 ВАТ ХI "Енергопроект" -
помiчник заступника директора з загальних питань - начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення
02.04.2007 - 09.10.2009 ВАТ ХI "Енергопроект" - заступник директора з загальних питань. Змiн на посадi 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.

6.1.1. Посада



Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Руденко Олександр Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МК 017332 18.09.1995 Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1950

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ХI "Енергопроект" - заступник голови правлiння - директора iнституту з загальних питань.

6.1.8. Опис

Член правлiння. товариства. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 2 роки. 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шапар Свiтлана Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МК 316275 14.11.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

6.1.8. 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 - 5 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Виставна Олена Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МН 245542 21.11.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник ТМВ

6.1.8. 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 - 4 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ведмiдь Iрина Валентинiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МН 165276 13.11.2001 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ХI "Енергопроект" - головний технолог з конструювання 2- го контуру АЕС ТМВ.

6.1.8. Опис

Член правлiння. товариства. Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: Органiзовувати та
спрямовувати дiяльнiсть виробничих вiддiлiв у областi виробничо - технiчної дiяльностi та контролювати хiд
виконання цих робiт Реалiзовавать технiчну полiтику iнституту у виробничих вiддiлах Здiйснювати контроль
ефективностi використання документiв щодо системи управлiння якiстю за допомогою проведення перевiрок
якостi. Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Стаж керiвної роботи - 2 роки. 12.10.2009 - ВАТ ХI "Енергопроект" - заступник директора технiчного з
виробництва 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.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шапошнiков Антон Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 578208 21.07.2000 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ХI "Енергопроект" - начальник вiддiлу ПЕО

6.1.8. 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 - 4 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.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернов Петро Анатольович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи



АЕ 169965 21.02.1996 Жовтоводським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

6.1.8. 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради (звiльнений)

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фольтов Iван Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СО 104182 18.02.1999 Ватутiнським РУ ГУМВС України в м. Київ

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

президент ДП НАЕК "Енергоатом"

6.1.8. Опис

Надання згоди на розкриття iнформацiї про рiк народження та стаж керiвної роботи не отримано. Виконував
обов'язки вiдповiдно до посадової iнструкцiї.Акцiями ВАТ ХI "Енергопроект" не володiє, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнений зi складу наглядової ради наказом Мiнпаливенерго 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради (призначений)

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кульчицька Свiтлана Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СК 170308 02.04.1996 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. 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

6.1.8. 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради (звiльнений)

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терлецький Олег Романович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

КА 241201 10.08.1996 Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керiвник проекту представництва компанiї "IMTC-MEI LLC США в Уераїнi"

6.1.8. 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.
Звiльнений зi складу 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради (призначений)

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Айсiн Айдин Абдурашитович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

вiце-президент ДП "НАЕК "Енергоатом"

6.1.8. 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Камурзаєв Олександр Альбертович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження**

0



6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-будiвельна"

6.1.8. 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Медведєв Євген Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

МК 909199 13.03.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернигiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

юрисконсульт ТОВ "Управляюча компанiя "Єдина проектно-будiвельна"

6.1.8. 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.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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)

Кількість за видами акцій

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

Новицький
Костянтин

Едуардович

СО 491789
07.11.2000

Ленiнградським РУ
ГУ МВС України в

м.Києвi

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
правлiння

Сорока Юрiй
Миколайович

АЕ 528140
23.04.1997

Жовтоводським МВ
УМВС України у

Днiпропетровськiй
областi

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
правлiння

Плєхов Максим
Вiкторович

МК 518918
14.12.2005

Московським РВ
ХМУ УМВС України
в Харкiвськiй обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
правлiння

Iванченко
Олександр
Николаевич

ММ 464412
27.01.2000

Московським МВ
ХМУ УМВС України
в Харкiвськiй обл.

08.05.2001 5 0.00000000000 5 0 0 0

Член
правлiння

Богуславець
Анатолiй

Федорович

МК 588659
04.09.1997

Московським МВ
ХМУ УМВС України
в Харкiвськiй обл.

08.05.2001 100 0.00500000000 100 0 0 0

Член
правлiння

Чурсiн Микола
Микитович

МК 230591
19.06.1996

Дзержинського РВ
ХМУ УМВС України
в Харкiвськiй обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
правлiння

Руденко
Олександр
Васильович

МК 017332
18.09.1995

Київським МВ РВ
ХМУ 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

Ведмiдь Iрина
Валентинiвна

МН 165276
13.11.2001 МВМ

Дзержинського РВ
ХМУ 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
(звiльнений)

Фольтов Iван
Михайлович

СО 104182
18.02.1999

Ватутiнським РУ
ГУМВС України в м.

Київ

0 0.00000000000 0 0 0 0

СК 170308



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

ради
(звiльнений)

Терлецький
Олег

Романович

КА 241201
10.08.1996

Жидачiвським РВ
УМВС України у

Львiвськiй областi

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
наглядової

ради
(призначений)

Айсiн Айдин
Абдурашитович

МЕ 373839
05.06.2004

Шевченкiвським РУ
ГУ МВС України в

м. Києвi

0 0.00000000000 0 0 0 0

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

Усього 105 0.00500000000 105 0 0 0

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



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування
юридичної

особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення

до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Фонд
державного

майна України
00032945

01133 м. Київ вул.
Кутузова,18/9

03.12.2004 1009401 50.00000000000 1009401 0 0 0

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)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Гринько
Олександр
Iванович

- - - 11.08.2010 228665 11.32000000000 228665 0 0 0

Усього 1238066 61.32000000000 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.



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X

Дата
проведення

29.04.2011

Кворум зборів** 0.000000000000

Опис

1. Обрання органiзацiйно-розпорядчих органiв загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ХI "Енергопроект" (президiї в складi
голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї) та затвердження регламенту зборiв; 2. Звiт правлiння ВАТ "ХI
"Енергопроект" про результати фiнансово-господаської дiяльностi товариства за 2008, 2009, 2010 р. та його
затвердження, визначення основних напрямкiв дiяльностi ВАТ "ХI "Енергопроект" на 2011 рiк; 3. Звiт Спостережної
ради ВАТ "ХI "Енергопроект" за 2008, 2009, 2010 р. та його затвердження; 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї ВАТ "ХI
"Енергопроект" за 2008, 2009, 2010 рiк та його затвердження; 5. Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ "ХI
"Енергопроект" за 2008, 2009, 2010 р; 6. Про порядок розподiлу прибутку (визначення джерел покриття збиткiв) за
пiдсумками роботи в 2009, 2010 р., затвердження порядку та термiнiв виплати дивiдендiв за 2009, 2010 р.,
затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2011 р.; 7. Про затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї у
зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 8. Про змiну найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський iнститут "Енергопроект"
на "Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський науково-дослiдний та проектно-конструкторський iнститут
"Енергопроект" у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" 9. Про
переведення випуску простих iменних акцiй ВАТ ХI "Енергопроект" документарної форми iснування у без
документарну форму iснування. 10. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства , який
дематерiалiзується. 11. Про обрання зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперiв
власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. 12. Про дату припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв. 13. Про визначення способу персонального повiдомлення коженого власника, зареєстрованого в реєстрi, про
дематерiалiзацiю випуску акцiй. Змiн до порядку денного не вносилось. 14. Про затвердження протоколу рiшення ВАТ
ХI "Енергопроект" про дематерiалiзацiю випуску акцiй ВАТ ХI "Енергопроект". 15. Вiдкликання та та обрання голови та
членiв ревiзiйної комiсiї ВАТ ХI "Енергопроект". 16. Вiдкликання членiв Спостережної Ради ВАТ ХI "Енергопроект" та
обрання членiв Наглядової Ради ВАТ ХI "Енергопроект" Загальнi зборi акцiонерiв ВАТ ХI "Енергопроект" не вiдбулися в
зв'язку з тим, що ТОВ СФ  "Регiтр", код ЕДРПОУ 25400226, лiцензiя АВ №3181056 вiд 13.03.2007р. з органiзацiйних
причин не надала реєстр акцiонерiв ВАТ ХI "Енергопроект" на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ ХI
"Енергопроект" ТОВ СФ  "Регiстр" згiдно договору № 9-4/2010 вiд 07.04.2010 року надає ВАТ ХI "Енергопроект" послуги
щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.



9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду
За результатами періоду, що передував

звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 365.000 0.000

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000 0.000 0.360 0.000

Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 365.000 0.000

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів

Дата виплати дивідендів 14.03.2011

Опис
Вiдповiдно до Постанови №1 вiд 05.01.2011 року. Датою виплати дивiдендiв є 15.03.2011 року у
сумi 1891,69 тис.грн., 15.03.2011 у сумi 3055,30 тис. грн. та 10.06.2011 року 360485,01 тис. грн.



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Спецiалiзована фiрма "Регiстр"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25400256

Місцезнаходження 01004м. Київвул. Горького, 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 318105

Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.03.2007

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

Факс (044) 287-64-43

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

Опис Вiдповiдно до Постанови №545-КУ про накладення санкцiї за правопорушення
на ринку цiнних паперiв вiд 22 червня 2011 року застосована до Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Спецiалiзована фiрма "Регiстр" санкцiя у виглядi
анулювання лiцензiї: серiї АВ №318105 вiд 13.03.2007 року на здiйснення
професiйної дiяльностi на фондовому ринку. Вiдповiдно до вказаної Постанови
ТОВ "СФ  "Регiстр" необхiдно було вчинити дiї передбаченi Порядком
зупинення дiї та анулювання лiцензiї на окремi види професiйної дiяльностi на
фондовому ринку, затвердженим Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 23.06.2006 року № 432 та Положенням про порядок
ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв вiд 17.10.2006 року №
1000, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України вiд 22.01.2007 р. за №
49/13316, але нi яких дiй щодо анулювання лiцензiї на окремi види професiйної
дiяльностi на фондовому ринку ТОВ "СФ  "Регiстр" не здiйснило. Враховуючи
вищевикладене та у зв'язку з вiдсутнiстю ТОВ "СФ  "Регiстр" за
мiсцезнаходженням, вказаним у витязi з Єдиного державного реєстру
юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та неможливiстю здiйснити
перевiрку з питань наявностi (вiдсутностi) системи реєстру ВАТ ХI
"Енергопроект" (вказана обставина пiдтверджується листами ДКЦПФР №
12/01/21601 вiд 10.11.2011р., № 12/01/19647 вiд 14.10.2011р., № 14/0213404
вiд 18.07.2011р.). Факт втрати системи реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв ВАТ ХI "Енергопроект" необхiдно доказувати в судовому порядку. На
теперiшнiй час, в провадженнi Господарського суду м Києва знаходиться
справа № 5011-10/37-2012 (суддя Котков) за позовом ВАТ ХI "Енергопроект" до
ТОВ "СФ  "Регiстр", третя особа Державна Комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку про розiрвання Договору №9-4/2010 вiд 07 квiтня 2010 року та
визнання системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв акцiонерного
товариства такою, що втрачена.

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

Аудиторська фiрма "Ф IНЕКС-АУДИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32237449

Місцезнаходження 61022м. Харкiввул. Сумська, 45,кв. 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

А № 006274

Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2007

Міжміський код та телефон (057) 720-99-29

Факс (057) 720-99-29

Вид діяльності Аудиторськi послуги

Опис Згiдно з умовами договору № 2012/0110-А вiд 10 сiчня 2012 року Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Ф IНЕКС-АУДИТ" надає ВАТ
ХI "Енергопроект" аудиторськi послуги.

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

Приватна аудиторська фiрма "ГАЛ - Аудит"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31733657

Місцезнаходження 63101м.Харкiвпр. Московський, 220, к 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

Свiдоцтво № 2862

Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.04.2012

Міжміський код та телефон (067)292-19-82

Факс (067)292-19-82

Вид діяльності Аудиторськi послуги

Опис д/н



11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. 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
Акції

Іменні
прості

Документарна
Іменні

0.250 2018800 504700.000 100.000000000000

Опис Акцiї товариства не входять до лiстингу фондової бiржi

 



12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

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.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій

д/н

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

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

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок "Про фiнансову звiтнiсть вiдкритого акцiонерного товариства "ХАРЬКОВСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ та ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" (скорочена
назва ВАТ ХI "Енергопроект") за 2011 рiк. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ФIНЕКС-АУДИТ" дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв № 3095, видане за рiшенням Аудиторської Палати України № 118 вiд 26
грудня 2002 року, дiйсне до 26 грудня 2007 року, дiю продовжено до 15 листопада 2012 р. за рiшенням
Аудиторської Палати України № 184/7 вiд 15 листопада 2007 р. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв
та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, видане за рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
№ 313 вiд 13 лютого 2007 року, дiйсне до 26.12.2007 р., дiю продовжено до 15.11.2012 р. код ЄДРПОУ
32237449 Тел.: (057) 720-99-29 Дата видачi висновку - "15" лютого 2012 року I. Вступ Згiдно з умовами
договору № 2012/0110-А вiд 10 сiчня 2012 року товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською
фiрмою "ФIНЕКС-АУДИТ" (надалi за текстом - Аудитор), був проведений аудит фiнансових звiтiв ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОР -
СЬКИЙ IНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" (надалi за текстом - ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ") у складi: Баланс (форма
№ 1) станом на 31.12.2011 року; Звiт про фiнансовi результати (форма № 2); Звiт про рух грошових коштiв
(форма №3); Звiт про власний капiтал (форма №4); Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за
2011 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим
нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" є
Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку України, iншi нормативно-правовi акти щодо
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення
пiдприємства. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 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.
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки в формi Аудиторського висновку (Звiту незалежного
Аудитора) на пiдставi проведеного аудиту щодо вiдповiдностi наданих до перевiрки фiнансових звiтiв ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ" встановленим вимогам чинного законодавства України, прийнятiй облiковiй полiтицi, а
також повноти та реальностi вiдображення фiнансового стану ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" на дату складання
звiтiв. Термiн проведення аудиту - 20 (двадцять) людино/днiв з 18 сiчня по 15 лютого 2012 року. 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 пiдготовки
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового 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. 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. Обсяг проведеного аудиту
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,
затвердженого 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; -
договiр на проведення аудиту № 2012/0110-А вiд 10 сiчня 2012 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 об?рунтованої впевненостi в
тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг був проведений таким чином,
щоб забезпечити достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" вiльнi вiд будь-яких
суттєвих 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. 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 ?рунтується 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". 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 облiковi документи, регiстри, журнали та iншi аналiтичнi документи,
докази, якi, на думку Аудитора, дають розумнi пiдстави для висловлення думки. Аудит був проведений з
використанням принципу вибiркової перевiрки 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,
звiтностi та документах ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ", що були наданi для перевiрки, яка вважається надiйною i
достовiрною. 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 об?рунтовану пiдставу для висловлення
думки щодо фiнансових звiтiв ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" станом на 31.12.2011 р. Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки 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". 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 2011 р., та фiнансовi результати його
дiяльностi за 2011 рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку. IV. Висновок згiдно вимог рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. за № 1528 4.1. Основи
облiкової полiтики та складання звiтностi В облiковiй полiтицi ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" керується Наказом
про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi вiд 31.03.2011 р., яка ?рунтується
на принципах бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. за № 996-ХIV(зi змiнами та доповненнями). У звiтному
перiодi змiн методiв та принципiв, зазначених в облiковiй полiтицi, не було. Усi господарськi операцiї, якi
вiдбувалися на товариствi у звiтному перiодi, вiдображенi iз застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого
наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 р. № 291 iз змiнами та доповненнями. Iнвентаризацiя на ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ" проводилась станом на 01.10.2011 р. на пiдставi Наказу на проведення iнвентаризацiї №
88 вiд 30.09.2011 р. Бухгалтерський облiк ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" здiйснює бухгалтерська служба на чолi з
головним бухгалтером. Система облiку - журнально-ордерна з використанням спецiалiзованої комп'ютерної
програми. Аудитором вибiрково перевiрена iнформацiя методом управлiння без використання комп'ютера,
вiдповiдно до МСА № 401. Розбiжностей не встановлено. Фiнансовi звiти ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за 2011
рiк, що були перевiренi Аудитором, включають: форма № 1 "Баланс" станом на 31.12.2011 року; форма № 2
"Звiт про фiнансовi результати" за 2011 рiк; форма № 3 "Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк; форма № 4
"Звiт про власний капiтал" за 2011 рiк; форма № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" за 2011 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 2011 року вiдповiдають вихiдним
даним фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Фiнансова звiтнiсть на ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" складена у
вiдповiдностi з вимогами Мiнiстерства фiнансiв України до її заповнення. Вiдповiднi показники фiнансової
звiтностi складенi наростаючим пiдсумком з початку дiяльностi. Данi фiнансових звiтiв на ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ" пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. Пiд час проведення аудиту не було
виявлено нiчого негативного, що давало б на думку Аудитора пiдстави вважати, що фiнансовi звiти на ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ" станом на 31.12.2011 р. складенi неякiсно. 4.2. Висловлення думки щодо розкриття
iнформацiї за видами активiв Бухгалтерський облiк основних засобiв у 2011 роцi здiйснювався ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ" з урахуванням вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби"
та № 8 "Нематерiальнi активи", затверджених наказами Мiнфiну України № 91 вiд 26.04.2000 р. та № 242 вiд
18.10.1999 р. вiдповiдно. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснювався ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" в розрiзi
кожного iнвентарного об'єкту за його балансовою вартiстю та нарахованим зносом. До пiдсумку балансу
включена залишкова вартiсть необоротних активiв, яка визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та



сумою їх зносу на дату балансу. У складi основних засобiв ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" станом на 31.12.2011 р.
за первiсною вартiстю на загальну суму 54 215 тис. грн. врахованi: будинки, споруди та передавальнi пристрої
у сумi 48 611 тис. грн., машини та обладнання у сумi 3 563 тис. грн., транспортнi засоби у сумi 420 тис. грн.,
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) у сумi 332 тис. грн., бiблiотечнi фонди у сумi 24 тис. грн., iншi основнi
засоби у сумi 104 тис. грн., малоцiннi необоротнi активи у сумi 1 148 тис. грн., iншi необоротнi матерiальнi
активи у сумi 13 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв
нараховувалася прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв
нараховувалась в першому мiсяцi використання об'єкта в обсязi 100 вiдсоткiв його вартостi. Станом на
31.12.2011 р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складає 33 192 тис. грн. У
складi нематерiальних активiв ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" станом на 31.12.2011 р. врахованi за первiсною
вартiстю нематерiальнi активи (авторське право, програмне забезпечення, тощо) на суму 1 125 тис. грн. Знос
нематерiальних активiв нараховувався прямолiнiйним методом та склав 877 тис. грн. Оскiльки Аудитор не
спостерiгав за iнвентаризацiєю, що проводилась ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" станом на 01.10.2011р.,
можливостi пiдтвердити остаточну кiлькiсть основних засобiв не було. Формування у бухгалтерському облiку
iнформацiї про виробничi запаси та її розкриття у фiнансовiй звiтностi проводилося ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ"
вiдповiдно до П(с)БО № 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України № 246 вiд 20.10.1999 р. та
прийнятої облiкової полiтики. Придбанi запаси були зарахованi на баланс ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за
первiсною вартiстю з урахуванням витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх
до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях. При продажi та iншому вибуттi запасiв
у звiтному роцi їх оцiнка здiйснювалась за методом середньозваженої собiвартостi. У складi запасiв врахованi
виробничi запаси (сировина та матерiали, ГСМ, запаснi частини, тощо) на суму 203 тис. грн. Але, оскiльки
Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю, що проводилась станом на 01.10.2011р., можливостi пiдтвердити
остаточну кiлькiсть запасiв не було. Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську
заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi проводилося ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" вiдповiдно до
П(с)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України № 237 вiд 08.10.1999 р.
та прийнятої облiкової полiтики. Дебiторської заборгованостi, сумнiвної до повернення, станом на звiтну дату
ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" не мало. Резерв сумнiвних боргiв не формувався. Дебiторська заборгованiсть ВАТ
ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. врахована за чистою реалiзацiйною
вартiстю i складає 7 344 тис. грн. У складi дебiторської заборгованостi за розрахунками врахованi розрахунки
за виданими авансами на суму 311 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 р.
складає 2 580 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. iншi оборотнi активи складають суму 83 тис. грн., у складi якої
врахованi податковi зобов'язання та суми податку на додану вартiсть, на яку пiдприємство в майбутньому
може мати право зменшити податкове зобов'язання. Облiк касових операцiй ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ"
здiйснювався у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi,
затвердженого постановою Правлiння Нацбанку України вiд 15.12.2004 р. за № 637 (зареєстровано в Мiнюстi
України 13.01.2005 р. за № 40/10320, зi змiнами та доповненнями). Залишок грошових коштiв у нацiональнiй
валютi ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" станом на 31.12.2011 р. склав суму 177 тис. грн., яка пiдтверджена
банкiвськими виписками. Залишок на валютних рахунках станом на 31.12.2011 р. розрахований у розмiрi 67 тис.
грн. у еквiвалентi нацiональної валюти України згiдно П(С)БО 21 "Впив змiн валютних курсiв", затвердженого
наказом Мiнфiна України вiд 10.08.2000 р. за № 193. На думку Аудитора, розкриття iнформацiї за видами
активiв подано в фiнансовiй звiтностi ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за 2011 рiк достовiрно та повно вiдповiдно до
Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України. 4.3.
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання Облiк кредиторської заборгованостi
здiйснювався ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" вiдповiдно П(с)БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом
Мiнфiну України № 20 вiд 31.01.2000 р. зi змiнами та доповненнями. Станом на 31.12.2011 р. у складi поточних
зобов'язань ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" врахованi зобов'язання по: - кредиторськiй заборгованостi за товари,
роботи, послуги на суму 1 131 тис. грн.; - з одержаних авансiв на суму 1 106 тис. грн.; - з бюджетом на суму 955
тис. грн.; - зi страхування на суму 839 тис. грн.; - з оплати працi на суму 2 195 тис. грн.; - з учасниками на суму 35
тис. грн. Облiк операцiй з оплати працi проводився вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку № 26 "Виплати працiвникам", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 р. за
№ 601. Витрати на утримання персоналу вiдображалися в балансi в перiодi їхнього нарахування. Прострочена
заборгованiсть з виплати заробiтної плати працiвникам станом на 31.12.2011 складає суму 381 тис. грн.,
поточна заборгованiсть перед працiвниками з оплати працi складала суму 1 814 тис. грн. Забезпечення виплат
персоналу станом на 31.12.2011 р. складають розмiр 1 957 тис. грн., та є резервом вiдпусток та
довгостроковим зобов'язанням перед працiвниками. Вся кредиторська заборгованiсть визнана
зобов'язаннями в повному обсязi. Простроченої кредиторської заборгованостi станом на звiтну дату ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ" не мало. На думку Аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в
фiнансовiй звiтностi ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за 2011 рiк достовiрно та повно вiдповiдно до Нацiональних
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України. 4.4. Висловлення думки щодо
розкриття iнформацiї про власний капiтал Вiдповiдно до нової редакцiї статуту ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ",
затвердженої за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.01.2008 р. (Протокол № 1/08) та зареєстрованої
Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 18.03.2008 р., реєстрацiйний № 1 480 105 0008 001365,
розмiр статутного капiталу складає 504 700 (п'ятсот чотири тисячi сiмсот) гривень 00 копiйок. Статутний капiтал
ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" подiлений на 2 018 800 (два мiльйона вiсiмнадцять тисяч вiсiмсот) простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. За звiтний перiод будь-яких змiн до статуту, пов'язаних зi
змiною розмiру статутного капiталу, ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" зареєстровано не було. Станом на 31.12.2011
р. зареєстрований статутний капiтал ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" у розмiрi 504 700 (п'ятсот чотири тисячi сiмсот)
гривень сформований повнiстю вiдповiдно до рiшень загальних зборiв засновникiв (акцiонерiв) товариства та
вимог чинного законодавства. Станом на 31.12.2011 р. заборгованiсть ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" з виплати за
дивiдендами складає 35 тис. грн. Розмiр додаткового капiталу станом на 31.12.2011 р. становить суму 21 555
тис. грн., який складається з дооцiнки активiв, iндексацiї основних засобiв, фонду розвитку виробництва, тощо.
Станом на 31.12.2011 р. резервний фонд ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" складає 118 тис. грн. У звiтному перiодi
резервний фонд не поповнювався. Станом на 31.12.2011 р. сума нерозподiленого прибутку ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ" склала 7 463 тис. грн., який є результатом фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
При цьому прибуток звiтного року склав суму 4 228 тис. грн. 4.5. Висловлення думки щодо вартостi чистих
активiв Таким чином, станом на звiтну дату власний капiтал (вартiсть чистих активiв) ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ"
складає 29 641 тис. грн., що перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу товариства i вiдповiдає
вимогам чинного законодавства, зокрема п. 3 ст. 155 Цивiльного 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. 4.6. Висловлення
думки щодо прибутку Облiк доходiв та витрат здiйснювався ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" у вiдповiдностi з
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати" та № 15 "Дохiд", затвердженими наказами
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 р. за № 318 та вiд 29.11.1999 р. за № 290 вiдповiдно.
Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку розкрита у фiнансових звiтах ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" вiдповiдно
до П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Структура доходiв та витрат ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за 2011 рiк була
наступною: Назва доходiв та витрат Сума, тис. грн. Поточна вага, % Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, послуг) 33521 64 Iншi операцiйнi доходи 16803 32 Iншi звичайнi доходи 1751 4 Разом чистi доходи
52075 100 Матерiальнi затрати 1586 5 Витрати на оплату працi 16728 52 Вiдрахування на соцiальнi заходи



5853 18 Амортизацiя 2881 9 Iншi операцiйнi витрати 5009 16 Разом витрати 32057 100 Чистий прибуток
(збиток) 4228 х 4.7. Висловлення думки щодо фiнансового стану товариства На пiдставi отриманих у ходi
перевiрки облiкових даних Аудитором було здiйснено аналiз показникiв фiнансового стану ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ", а саме: коефiцiєнтiв лiквiдностi, коефiцiєнта структури капiталу (фiнансування),
коефiцiєнта фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2011 р.: Показники На 31.12.10 На 31.12.11 Норма 1.1
Загальний коефiцiєнт лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) Р. 260 Балансу / р. 620 Балансу 1,5 2,2 1,0-2,0 1.2.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi р. Балансу (230+240+220) / р. 620 Балансу 0,3 0,0 0,25-0,5 2. Коефiцiєнт
структури капiталу (фiнансування) р. Балансу (430+480+620) / р. Балансу 380 0,1 0,3 0,5-1,0 3. Коефiцiєнт
фiнансової стiйкостi р. Балансу 380 / р. Балансу 640 0,9 0,7 0,25 - 0,5 Аналiз лiквiдностi товариства дозволяє
визначити його спроможнiсть сплачувати свої поточнi зобов'язання. Про спроможнiсть товариства сплачувати
свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть свiдчить також сума чистого оборотного
капiталу. Показники лiквiдностi ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" в межах та нижче нормативних значень. Аналiз
платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) товариства характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв
товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi й незалежностi товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування
дiяльностi. Аналiз показав, що цiй показник бiльш оптимальних значень. Фiнансовий стан ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ" задовiльний. 4.8. Особлива iнформацiя про емiтента У звiтному перiодi, а саме - 16 червня
2011 року, ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" було достроково розiрвано з ТОВ СФ "Регiстр" Договiр № 9-4/2010 вiд
07.04.2010 р. на ведення облiку цiнних паперiв емiтента. Iнформацiї щодо укладання нового договору на
ведення облiку цiнних паперiв реєстру, а також вiдомостi щодо оприлюднення цiєї iнформацiї, ВАТ ХI
"ЕНЕРГОПРОЕКТ" надано не було. На думку Аудитора, ця подiя може мати суттєвий негативний влив на
фiнансово-господарський стан ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" i призвести до значної змiни вартостi цiнних паперiв
цього товариства. Iнформацiї щодо наявностi на ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" iнших подiй, визначених у ч. 1 ст.
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. за № 3480-IV (зi змiнами та
доповненнями), Аудитору надано не було. 4.9. Подiї пiсля дати балансу Згiдно iнформацiї, отриманої Аудитором
з офiцiйного сайту ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ", за рiшенням Наглядової ради товариства вiд 31.01.2012 р. до
складу Правлiння товариства були внесенi змiни, а саме - зi складу Правлiння було виведено 8 (вiсiм) членiв
Правлiння i введено 2 (двох) осiб. 4.10. Iнша iнформацiя Аудитором було здiйснено перевiрку стану
корпоративного управлiння ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ". Внутрiшнiй контроль фiнансово-господарської
дiяльностi ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" та функцiї внутрiшнього аудитора виконує Ревiзiйна комiсiя, але
Аудитором не отриманi данi щодо її складу та строку повноважень. Також на ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ"
сформована Наглядова рада у кiлькостi 5-х осiб, строк не визначено, рiшенням позачергових загальних зборiв
акцiонерiв вiд 16.09.2009 р., Протокол зборiв № б/н. Комiтети в Наглядовi радi не формувались,
корпоративний секретар не обирався. Вчинення значних правочинiв, зазначених в п. 1 ст. 70 Закону України
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. за № 514-VI (зi змiнами та доповненнями), протягом 2011 року
на ВАТ ХI "ЕНЕРГОПРОЕКТ" вiдбувалось, а саме укладання договорiв, цiна яких перевищує 400 000 грн., але
Аудитору не була надана iнформацiя щодо дотримання вимог законодавства пiд час укладання цих
правочинiв. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, Аудитор не мав
можливостi отримати достатнi i належнi аудиторськi докази, що формували б пiдставу для висловлення думки
щодо стану корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від
сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента,
заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та
ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини,
їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в
якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

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 2011 роцi була виконана для замовникiв - резидентiв - 61%,
для замовникiв - нерезидентiв - 39%. Основними замовниками в Українi є вiдокремленi пiдроздiли ДП НАЕК
"Енергоатом": Запорiзька АЕС - 21%, Южно-Українська АЕС - 25%, ПАТ СНВО "Iмпульс" - 3%, ПАТ
"Екоенергiя" - 3,5%, ТОВ "Регенза" - 3,7%. Надалi планується розширити сферу дiяльностi, а саме виконувати
роботи та послуги з органiзацiї процесу проектування, будiвництва та введення в експлуатацiю об'єктiв
енергетики. Аналогiчнi послуги в галузi здiйснюють: ТОВ "Силовi машини", корпорацiя виробничих i комерцiйних
пiдприємств "Союз"; ТОВ "Союз-енергопроект".

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і
спосіб фінансування

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.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на
використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі
вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Протягом 2011 року була проведена чергова переоцiнка основних засобiв 1 групи для приведення залишкової
вартостi основних засобiв до справедливої. За результатами переоцiнки залишкова вартiсть зменьшилася на
34 947 тис. грн. та не перевищела суму попередньої дооцiнкi. Протягом 2007 року була переоцiнка
адмiнiстративної будiвлi, яка розташована за адресою: м.Харкiв, пр. Московський, буд. 10/12 Сума дооцiнки
залишкової вартостi на 01.01.2011 року у складi додаткового капiталу складає 57 496,1 тис. грн. Лiквiдацiйна
вартiсть основних засобiв, згiдно облiкової полiтицi, дорiвнюється 0. Станом на 01.01.2011 р. на балансi
пiдприємства налiчується основних фондiв на суму 57 693 тис. грн. по залишковiй вартостi, станом на
31.12.2011 р. - на суму 21023 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2011 р. складає
138685 тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 54215 тис. грн. За 2011 рiк придбано основних засобiв на суму
859 тис. грн., списано з балансу - на суму 298 тис. грн. В 2012 роцi планується придбання основних засобiв у
сумi 600 тис. грн., iнших необоротних матерiальних активiв у сумi 120 тис. грн., нематерiальних активiв у сумi



400 тис. грн. та капiтальний ремонт 1000 000 грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень

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

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства

Згiдно акту перевiрки спецiализованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв
у м. Харковi нараховано та сплачено штрафних санкцiй ПДВ у сумi 6 243,50 грн., ПДВ 23277,71 грн., податок на
прибуток 102863,25 грн., пеня по ПДФО 3777,31 грн. Штраф згiдно постанови суду - 51 000,00 грн., по рiшенню
ДКЦПФР - 1530,00 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Емiтент дотримується полiтики самофiнансування.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на 31.12.2011 року ВАТ ХI "Енергопроект" укладених, але не виконаних договорiв не має.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)

У 2012 роцi планується розширити коло платоспроможних замовникiв проектно-конструкторських робiт як в
Українi, так й в країнах СНД.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік

д/н

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається

Господарський суд м. Києва Ухвала про порушення провадження у справi №9/4 вiд 06.01.2011р. ВАТ ХI
"Енергопроект" - позивач ЗАТ по будiвництву об'єктiв нафтової та газової промисловостi "Укрнафтогазбуд" -
вiдповiдач Про стягнення 106 172, 60 грн. за договором № 100226 вiд 23.02.2010р. В станi виконавчого
провадження Господарський суд м. Києва Ухвала про порушення провадження у справi №53/50 вiд
06.01.2011р. ВАТ ХI "Енергопроект" - позивач ЗАТ по будiвництву об'єктiв нафтової та газової промисловостi
"Укрнафтогазбуд" - вiдповiдач Про стягнення 106 172, 60 грн. за договором № 100224 вiд 23.02.2010р. В станi
виконавчого провадження Господарський суд м. Києва Ухвала про порушення провадження у справi №22/6 вiд
12.01.2011р. ВАТ ХI "Енергопроект" - позивач ЗАТ по будiвництву об'єктiв нафтової та газової промисловостi
"Укрнафтогазбуд" - вiдповiдач Про стягнення 106 172, 60 грн. за договором № 100223 вiд 23.02.2010р. В станi
виконавчого провадження Господарський суд м. Києва Ухвала про порушення провадження у справi №38/28
вiд 09.02.2011р. ВАТ ХI "Енергопроект" - позивач ЗАТ по будiвництву об'єктiв нафтової та газової
промисловостi "Укрнафтогазбуд" - вiдповiдач Про стягнення 106 172, 60 грн. за договором № 100227 вiд
23.02.2010р. В станi виконавчого провадження Господарський суд м. Києва Ухвала про порушення
провадження у справi №38/111 вiд 28.03.2011р. ВАТ ХI "Енергопроект" - позивач ЗАТ по будiвництву об'єктiв
нафтової та газової промисловостi "Укрнафтогазбуд" - вiдповiдач Про стягнення 106 172, 60 грн. за
договором № 100225 вiд 23.02.2010р В станi виконавчого провадження Господарський суд м. Києва Рiшення
iменем України справi № 45/80 вiд 30.05.2011р. ВАТ ХI "Енергопроект" - позивач ЗАТ по будiвництву об'єктiв
нафтової та газової промисловостi "Укрнафтогазбуд" - вiдповiдач Про стягнення заборгованостi у розмiрi 710
000 грн. В станi виконавчого провадження Господарський суд Днiпропетровської областi Ухвала про
порушення провадження у справi №5005/5168/2011 вiд 20.04.2011р. ВАТ ХI "Енергопроект" - позивач ТОВ
"Будiвельної компанiї "СIТI" - вiдповiдач Про стягнення отриманих в якостi передоплати коштiв в сумi 98 315,20
грн. Рiшення вiд 26.05.2011р. позовнi вимоги задоволенi в повному обсязi. Господарський суд
Днiпропетровської областi Ухвала про порушення провадження у справi №5005/5121/2011 вiд 19.04.2011р.
ВАТ ХI "Енергопроект" - позивач ТОВ "Будiвельної компанiї "СIТI" - вiдповiдач Про стягнення 62 150, 80 грн.
Рiшення вiд 09.06.2011р. позовнi вимоги задоволенi в повному обсязi. Святошинський районний суд м. Києвi
Рiшення Iменем України у справi №2-1624/11 вiд 23.05.2011р. ВАТ ХI "Енергопроект" - позивач Камурзаєв
Олександр Альбертович - вiдповiдач Про стягнення грошових коштiв у зв'язку не виконанням умов договору
позики у розмiрi 770 000 грн. Позовнi вимоги задоволенi в повному обсязi. Господарський суд Харкiвський
областi Ухвала про порушення провадження у справi №62/288-10 вiд 10.11.2010р. Управлiння Державної
служби охорони при ГУМВС України в Харкiвськiй областi - позивач ВАТ ХI "Енергопроект" - вiдповiдач Про
стягнення 37 800 грн. Постанова Вищого Господарського Суду України вiд 17.05.2011 року. В задоволенi
позовних вимог - вiдмовлено. Червонозаводський районний суд мiста Харкова Ухвала про порушення
провадження у справi №2-6905/10 вiд 06.12.2010р. Руденко Олександр Васильович - позивач ВАТ ХI
"Енергопроект" - вiдповiдач Про поновлення на роботi, стягнення середньомiсячного заробiтку за час
вимушеного прогулу та моральної шкоди Ухвала вiд 28.11.2011 року. Укладена мирова угода вiд 28.11.2011 р.
мiж Руденко О.В. та ВАТ ХI "Енергопроект". Орджонiкiдзевський районний суд мiста Харкова Ухвала про
порушення провадження у справi №2029/2-946/11 вiд 28.01.2011р. 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
Рiшення вiд 18.11.2011 року. В задоволенi позовних вимог - вiдмовлено. Харкiвський Окружний
Адмiнiстративний суд Ухвала про порушення провадження у справi №2а-8695/11/2070 вiд 11.07.2011р.
Контрольно-ревiзiйне управлiння в Харкiвський областi - позивач ВАТ ХI "Енергопроект" - вiдповiдач Про
зобов'язання виконати вимогу Ухвала вiд 22.08.2011 року. Адмiнiстративний позов - залишений без розгляду
Дзержинський районний суд м. Харкова Справа №2-а-1785/11 Стольник Б.I. - позивач Харкiвська мiська рада -
вiдповiдач ВАТ ХI "Енергопроект" - 3-тя особа з боку вiдповiдача Про визнання дiй реєстратора незаконним
Розгляд справи Дзержинський районний суд м. Харкова Справа 2-1854/11 Бланар О.В. - позивач Мiнiстерства
палива та енергетики України - вiдповiдач ВАТ ХI "Енергопроект" - 3-тя особа з боку вiдповiдача Про визнання
наказу про припинення трудового договору незаконним Розгляд справи Вищий Господарський суд України
Справа № 63/309-10 Панченко Т.О. - позивач ВАТ ХI "Енергопроект" - вiдповiдач Про визнання правомочним
рiшення загальних зборiв Касацiйну скаргу залишити без задоволення. Рiшення Господарського суду
Харкiвської областi вiд 07.02.2011 залишити в силi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів



діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис.

грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

57693.000 21023.000 0.000 0.000 57693.000 21023.000

будівлі та
споруди

56572.000 19826.000 0.000 0.000 56572.000 19826.000

машини та
обладнання

921.000 854.000 0.000 0.000 921.000 854.000

транспортні
засоби

90.000 246.000 0.000 0.000 90.000 246.000

інші 110.000 97.000 0.000 0.000 110.000 97.000

2.
Невиробничого
призначення:

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

будівлі та
споруди

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

машини та
обладнання

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні
засоби

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 57693.000 21023.000 0.000 0.000 57693.000 21023.000

Опис В складi залишкової вартостi основних засобiв враховується вартiсть переоцiнки адмiнбудiвлi, проведеної в 2007
роцi.Ввартiсть цiєї дооцiнки складає 64888. В 2011 роцi вiдбулись наступнi змiни в складi основних засобiв. Станом
на 01.01.2011 р. на балансi пiдприємства налiчується основних засобiв на суму 57693 тис.грн. по залишковiй
вартостi, первiсна вартiсть складає 138685 тис.грн. За рiк надiйшло основних засобiв на суму 859 тис.грн., списано
з балансу на суму 298 тис. грн., станом на 01.01.2012 р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 54215 тис.грн.,
залишкова вартiсть складає 21023 тис.грн. У 2011 роцi була проведена чергова переоцiнка основних засобiв 1
групи для приведення залишкової вартостi основних засобiв до справедливої. За результатати переоцiнки
залишкова вартiсть змiншилась на 34 947 тис.грн. та не перевищела суму попередньої дооцiнки. Нарахування
амортизацiї основних засобiв, згiдно облiкової полiтицi, проводиться за нормами встановленими податковим
облiком. Накопичена амортизацiя за станом на 01.01.2012 р. складає 33192 тис.грн. Обмежень на використання
майна не має.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.
грн)

29641.000 62458.000

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 31.12.2011 р. складають 37898 тис. грн., в т.ч.: необоротнi активи - 22239; оборотнi активи - 13682;
витрати майбутнiх перiодiв - 1977; Зобов'язання пiдприємства за станом на 31.12.2011 р. складають 8257;
Визначення вартостi чистих активiв проведено за наступною формулою: Чистi активи = роздiли 1-Ш активу балансу
- П-V пасиву балансу, тобто (37898+ 8257) = 29641тис.грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв пiдприємства
дорiвнює 29641тис.грн. Згiдно п.3 статтi 155 "Цивiльного кодексу України", якщо вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства менше, нiж статутний капiтал, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого
статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до Статуту товариства згiдно вимог чинного законодаства.
Якщо вартiсть чистих активiв товариства менше мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом,
товариство пiдлягає лiквiдацiї, Статутний капiтал товариства складає 505 тис.грн., що менше розрахункової вартостi
чистих активiв пiдприємства на 29136 тис.грн.

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

13.3. 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 0.000 X X

у тому числі:  

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

X 0.000 X X



паперами)(за кожним
видом):

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

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 965.000 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X 0.000 X X

Інші зобов'язання X 5345.000 X X

Усього зобов'язань X 6300.000 X X

Опис: Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного року змiншилась на 448 тис. грн. за рахунок зменшення
зобов'язань за кредитом на 384 тис.грн. та iнших поточних зобов'язань. У структурi поточних зобов'язань
значну частину займає кредиторська заборгованiсть з оплати працi - 34,9%, поточна заборгованiсть до
бюджету - 15,2%, одержаних авансiв - 17,6%, i кредиторської заборгованостi - 18%.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п
Основний вид

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична

од. вим.)

у грошовій
формі

(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична

од. вим.)

у грошовій
формі (тіс.

грн.)

у відсотках до
всієї

реалізованої
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Дiяльнiсть у сферi

iнжинiрингу,
проектнi роботи

0 33521.00 100.00 0 33521.00 100.00

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

1 2 3

1 Амортизацiя 10.90

2 Матерiальнi витрати 4.70

3 Витрати на оплату працi 52.00

4 Витрати на соцiальнi заходи 19.10

5 Iншi витрати 13.30

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



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації

1 2 3

10.06.2011 22.07.2011 Зміна складу посадових осіб емітента



ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

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

1 2009 1 1

2 2010 0 0

3 2011 0 0

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

Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть): д/н Ні

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

Так Ні

Державна 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): Ні

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

Так Ні

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

1 Кількість членів наглядової ради 5

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

3 Кількість представників держави 1

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

6 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 або відділ, що відповідає за роботу з
Ні



акціонерами? (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? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 2.00

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори
акціонерів

Засідання наглядової
ради

Засідання
правління

1 Члени правління (директор) Так Так Так

2 Загальний відділ Ні Ні Ні

3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні

4 Юридичний відділ (юрист) Так Так Так

5 Секретар правління Ні Ні Ні

6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні

9
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні Ні Ні

10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

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
чи бюджету

Так Так Так Ні

Обрання та відкликання голови правління Так Так Так Ні

Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Так Ні Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Так Ні Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної
комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

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 правління

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 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

1 Положення про загальні збори акціонерів X

2 Положення про наглядову раду X

3 Положення про виконавчий орган (правління) X

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

5 Положення про ревізійну комісію X

6 Положення про акції акціонерного товариства X

7 Положення про порядок розподілу прибутку X

8 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
ДКЦПФР 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

1
Фінансова звітність,
результати
діяльності

Так Так Так Так Так

2

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

Ні Ні Ні Так Ні

3

Інформація про
склад органів
управління
товариства

Так Так Ні Так Так

4
Статут та внутрішні
документи

Ні Ні Так Так Ні

5

Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні Ні Так Так Ні

6

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

1 Не проводились взагалі X

2 Менше ніж раз на рік X

3 Раз на рік X

4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або директор 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 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 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

1 Випуск акцій X

2 Випуск депозитарних розписок X

3 Випуск облігацій X

4 Кредити банків X

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

6 Інше (запишіть): д/н X

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень особи X

Не задовольняли умови договору з особою X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів X

суду X

Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?



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

Інформація 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

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій
установі або споживачам фінансових послуг.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність такої системи.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або їх відсутність.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги фінансовій установі.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх п`яти років.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.



Річна фінансова звітність
КОДИ

Дата(рік, місяць,
число) 01.01.2012

Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський

науково-дослiдний та проектно-конструкторський
iнститут "Енергопроект"

за ЄДРПОУ 14078902

Територія за КОАТУУ 6310100000

Організаційно-
правова форма
господарювання

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231

Орган державного
управління

за КОДУ 8784

Вид економічної
діяльності

Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу за КВЕД 74.20.1

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума

Адреса
Україна Харкiвська обл. Червонозаводський р-н 61003 м. Харкiв проспект Московський,

будинок № 10/12

Середня кількість
працівників

0

Баланс станом на 31.12.2011

Актив Код рядка
На початок звітного

періоду
На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 411 248

- первісна вартість 011 992 1125

- накопичена амортизація 012 ( 581 ) ( 877 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 112 8

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 57693 21023

- первісна вартість 031 138685 54215

- знос 032 ( 80992 ) ( 33192 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

- первісна вартість 036 0 0

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040 0 0

- інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 777 777

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0

Відстрочені податкові активи 060 190 183

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 59183 22239

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 137 203

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 614 2917

Готова продукція 130 0 0

Товари 140 0 0

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 4048 7344

- первісна вартість 161 4048 7344

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом 170 0 0

- за виданими авансами 180 346 311

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2877 2580

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0



Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 5 177

- у т.ч. в касі 231 1 3

- в іноземній валюті 240 1910 67

Інші оборотні активи 250 70 83

Усього за розділом II 260 10007 13682

III. Витрати майбутніх періодів 270 1258 1977

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 70448 37898

Пасив Код рядка
На початок звітного

періоду
На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 505 505

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 58235 21555

Резервний капітал 340 118 118

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3600 7463

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 62458 29641

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 1242 1957

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0

Усього за розділом II 430 1242 1957

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 384 0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 891 1131

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 1157 1106

- з бюджетом 550 889 955

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 898 839

- з оплати праці 580 2259 2195

- з учасниками 590 35 35

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0

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

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 235 39

Усього за розділом IV 620 6748 6300

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 70448 37898

Примітки Примiтки: Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової
звiтностi пiдприємства є нацiональнi положення (стандарти)
бухгалтерського облiку, зокрема П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi ", П(С)БО 2 <Баланс>, П(С)БО 3 "Звiт про
фiнансовi результати", П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал" та
iншi. Рiчна фiнансова звiтнiсть ВАТ ХI "Енергопроект" складена
вiдповiдно до Закону України <Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi" та наказу про облiкову полiтику
пiдприємства. Фiнансовi звiти представленi у гривнi.
Бухгалтерський облiк та складання фiнансових звiтiв
здiйснюється безперервно з дотриманням таких принципiв:
обачностi; послiдовностi; безперервної дiяльностi; нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат; превалювання змiсту над формою;
iсторичної (фактичної) собiвартостi; єдиного грошового вимiрника;



перiодичностi; повного висвiтлення; автономностi Товариства. На
балансi пiдприємства є нематерiальнi активи - програмне
забезпечення з питань бухгалтерського облiку, управлiння
пiдприємством, з проектування та iнше. Первiсна вартiсть
нематерiальних активiв вiдображена в облiку за фактичними
витратами на їх придбання з урахуванням iнших витрат, пов'язаних
з доведенням їх до стану, в якому вони придатнi до використання
згiдно з вимогами П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Первiсна
вартiсть нематерiальних активiв станом на 01.01.2011 р складає
992 тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 1125 тис. грн. Протягом
року первiсна вартiсть збiльшилась на 133 тис. грн. у зв'язку з
придбанням нових нематерiальних активiв (також у виглядi
лiцензiйного програмного забезпечення). Нарахування
амортизацiї нематерiальних активiв, згiдно облiкової полiтицi,
проводиться прямолiнiйним методом. Термiн корисного
використання нематерiальних активiв - 2 - 4 роки. Лiквiдацiйна
вартiсть нематерiальних активiв, згiдно облiкової полiтицi,
дорiвнюється 0. За 2011 рiк нараховане амортизацiї на суму 315
тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв за
станом на 01.01.2011 р. складає 581 тис .грн., станом на
31.12.2011 р. - 877 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних
активiв за станом на 01.01.2011 р. складає 411 тис. грн., станом
на 31.12.2011 р. - 248 тис. грн. Основнi засоби вiдображенi в
балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на накопичену
амортизацiю. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдображена в
облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,
встановлення i виготовлення, сум непрямих податкiв, сплачених у
зв'язку з придбанням, якi не вiдшкодовуються пiдприємству згiдно
вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Лiквiдацiйна вартiсть основних
засобiв, згiдно облiкової полiтицi, дорiвнюється 0. Станом на
01.01.2011 р. на балансi пiдприємства налiчується основних
фондiв на суму 57 693 тис. грн. по залишковiй вартостi, станом на
31.12.2011 р. - на суму 21023 тис. грн. по залишковiй вартостi.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2011 р.
складає 138 685 тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 54 215 тис.
грн. За 2011 рiк первiсна вартiсть основних засобiв зменшилася
на 84470 тис. грн. Придбано основних засобiв на суму 859 тис.
грн., списано з балансу - на суму 298 тис. грн.,у 2011 роцi була
проведена чергова переоцiнка основних засобiв 1 групи для
приведення залишкової вартостi основних засобiв до
справедливої. За результатами переоцiнки залишкова вартiсть
зменшилась на 34 947 тис. грн. та не перевищена суму
попередньої дооцiнки. Згiдно облiкової полiтики, основнi засоби
вартiстю менше 1000 грн. вiдносяться до малоцiнних необоротних
матерiальних активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних
матерiальних активiв нараховується при вводi їх в експлуатацiю у
розмiрi 100%. Нарахування амортизацiї основних засобiв, згiдно
облiкової полiтицi, проводиться за нормами, встановленими
податковим облiком. Накопичена амортизацiя за станом на
01.01.2011 р. складає 80 992 тис. грн., за станом на 31.12.2010 р.
- 80 992 тис. грн. Протягом року нарахована амортизацiї основних
засобiв на суму 2566 тис. грн., Загальне зменшення розмiру
накопиченої амортизацiї складає 47800 тис. грн. Станом на
01.01.2011 р. пiдприємство має на балансi незавершене
будiвництво (придбанi та не введенi в експлуатацiю необоротнi
активи) у розмiрi 112 тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 8 тис.
грн. Довгострокова дебiторська заборгованiсть по отриманим вiд
ПП "Джаст" векселям за вiдпущене обладнання як на початок, так
i на кiнець 2011 року складає 777 тис. грн. Вiдстроченi податковi
активи по податку на прибуток на початок року складають 190 тис.
грн., на кiнець року - 183тис. грн. Вiдстроченi податковi активи
зменшились на 7 тис. грн. у результатi вiдповiдного коригування
суми витрат по податку на прибуток, виходячи з облiкового
прибутку за звiтний рiк згiдно вимог П(С)БО 17 "Податок на
прибуток". Загальна вартiсть необоротних активiв на початок року
складає 59183 тис. грн., на кiнець року - 22239 тис. грн. Придбанi
запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка
визначається згiдно з П(С)БО 9 "Запаси" з урахуванням витрат на
транспортування, сум непрямих податкiв, сплачених у зв'язку з
придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству, iнших
витрат, якi безпосередньо пов'язана з придбанням запасiв i
доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у
запланованих цiлях. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу
та iншому вибуття їх оцiнка здiйснюється за методом
середньозваженої собiвартостi. Вартiсть малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю,
виключається зi складу активiв (списується з балансу) з
подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких
предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами
протягом строку їх фактичного використання. Згiдно з вимогами
П(С)БО 9, запаси повиннi вiдображатися в бухгалтерському облiку
i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: їх зiпсування або втрати
якимсь iншим чином первiсно очiкуваної економiчної вигоди, в
фiнансової звiтностi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.
За станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства налiчується
виробничих запасiв на суму 203 тис. грн., в т.ч.: - сировина i
матерiали - 80 тис .грн.; - паливо - 13 тис. грн.; - будiвельнi
матерiали 20 тис. грн..; - запаснi частини - 34 тис. грн. ; - малоцiннi



та швидкозношуванi предмети - 18 тис. грн., iншi - 38 тис.грн.
Незавершене виробництво складає - 2917 у т.ч. субпiдрядних
робiт - 745 тис. грн. за станом на 31.12.2011 р. Виробничi запаси
пiдприємства на кiнець року збiльшились на 66 тис. грн.,
незавершене виробництво збiльшилось - на 2303 тис. грн.
Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську
заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється
на пiдприємствi i згiдно з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська
заборгованiсть". Для облiку сум поточної дебiторської
заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги
приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю з
створенням резерву сумнiвних боргiв, який формується виходячи
iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Для всiх iнших видiв
довгострокової та поточної дебiторської заборгованостi резерв
сумнiвних боргiв не створюється i вони оцiнюються за первiсною
вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги)
(первiсна вартiсть) за станом на 31.12.2011 р. складає 7344 тис.
грн., Протягом 2011 року списана безнадiйна дебiторська
заборгованiсть, строк позивної давностi по якої вже минув, на
суму 26 тис. грн. Загальна сума дебiторської заборгованостi на
31.12.2011 р. складає 10235 тис. грн., в т.ч.: - дебiторська
заборгованiсть за товари (роботи, послуги) (чиста реалiзацiйна
вартiсть) - 7344 тис. грн., - з бюджетом - 0 тис. грн., - за виданими
авансами - 311 тис. грн., - iнша поточна дебiторська
заборгованiсть - 2580 тис. грн. До складу статтi балансу "Iнша
поточна дебiторська заборгованiсть" за станом на 31.12.2011 р.
вiдносяться: Розрахунки з дебiторами по орендi - 166; Розрахунки
з iншими дебiторами за послуги та ТМЦ - 294, iншi - 2041.
Розрахунки з пiдзвiтними особами - 79 . До складу статтi балансу
"Iншi оборотнi активи" за станом на 31.12.2011 р. у розмiрi 83 тис.
грн. вiдносяться: - розрахунки з бюджетом по податковим
зобов'язанням - 58; - розрахунки з бюджетом по податковому
кредиту - 25. Основнi найбiльш крупнi дебiтори: Запорiзька АЕС -
3760 тис. грн., ВП "Южноукраїнська АЕС" - 3145 тис. грн., ЗАТ
"Iмпульс" - 264,0 тис. грн.. Зуєвська ТЕС - 120 тис. грн. До складу
витрат майбутнiх перiодiв за станом на 01.01.2011 р. у розмiрi
1242 тис .грн., за станом на 31.12.2011 р. вiдносяться
забезпечення на виплату вiдпусток у сумi 1957 тис. грн. Загальна
вартiсть активiв пiдприємства складає за станом на 01.01.2011 р.
- 70448тис. грн., на 31.12.2011 р. - 37898 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 31.12.2011 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 58235 тис. грн., на кiнець 2011 р. - 21555 тис. грн.
Структура iншого додаткового капiталу за станом на 31.12.2011 р.
така: - дооцiнка активiв - 19369тис. 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 36680 тис. грн. на
суму нарахованого зносу на суму дооцiнки - 1732 тис. грн., та
переоцiнки - 34947 тис. грн. Пiдприємство прибуткове. За станом
на 01.01.2011 р. нерозподiлений прибуток складав 3600 за станом
на 31.12.2011 р. - 7463 тис. грн. Рiшення про нарахування
дивiдендiв власникам акцiй за 2010 рiк ще не прийнято. Загальне
збiльшення чистого прибутку за звiтний рiк складає 3863 тис .грн.
Загальний розмiр власного капiталу за станом на 01.01.2011 р.
складає 62458тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 29641 тис.
грн. Облiк зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється згiдно наказу
про облiкову полiтику та П(С)БО 11 "Зобов'язання", згiдно якого
зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно
визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у
майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу
ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звiтного перiоду. Протягом
звiтного року довгостроковi зобов'язання на балансi
пiдприємства вiдсутнi. Забезпечення на виплату вiдпусток
працiвникам за станом на 31.12.2011 р. складає 1957 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за станом на 31.12.2011 р. складають 6300
тис. грн. За звiтний рiк кредиторська заборгованiсть за роботи,
товари, послуги збiльшились на 240 тис. грн., заборгованiсть з
одержаних авансах зменшилась на суму 51 тис. грн., поточнi
зобов'язання з оплати працi зменшилась - на суму 64 тис. грн., зi
страхування - на суму 59 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання
збiльшились на суму 196 тис. грн., заборгованiсть перед
бюджетом збiльшилась на 66 тис. грн. Кредиторська
заборгованiсть по розрахункам з бюджетом, з та зi страхування
поточна. Станом на 01.01.2012 року виникла прострочена
заборгованiсть зi заробiтної плати у сумi 381 тис. грн. та погашена
04.01.2012 р. на протязi року заробiтної виплати своєчасно та
виключно грошима згiдно ЗУ "Про оплату працi" та КЗпП України.
Загальна вартiсть пасивiв пiдприємства складає за станом на
01.01.2011 р. - 70 448 тис. грн., на 31.12.2011 р. - 37 898 тис .грн.

Керівник Бадзим Павло Сергiович

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна





Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 36623 28330

Податок на додану вартість 015 3102 2199

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )

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

035 33521 26131

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 24146 ) ( 22231 )

Валовий:

- прибуток 050 9375 3900

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 16803 14013

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

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 5197 ) ( 3361 )

Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 090 ( 16678 ) ( 13826 )

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

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 4303 726

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 0 0

Інші доходи 130 1751 2834

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою
(131)

131 0

Фінансові витрати 140 ( 172 ) ( 87 )

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

Інші витрати 160 ( 61 ) ( 131 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 5821 3342

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )

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

176 0 0

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

177 ( 0 ) ( 0 )

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

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 4228 2326

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )

Надзвичайні:

- доходи 200 0 0

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 4228 2326

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 1586 1246

Витрати на оплату праці 240 16728 12884

Відрахування на соціальні заходи 250 5853 4449

Амортизація 260 2881 3934

Інші операційни витрати 270 5009 4035

Разом 280 32057 26548

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ



Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 2018800.00000000 2018800.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2018800.00000000 2018800.00000000

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

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 2.09431000 1.15217000

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.62920000 0.34565000

Примітки Примiтки: Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 15
<Доходи>. Дохiд вiд реалiзацiї послуг (продукцiї) визнається в
момент його виникнення незалежно вiд дати надходження
грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi
операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати
включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi
принципiв нарахування та вiдповiдальностi i вiдображаються в
звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi. Дохiд (виручка) вiд
реалiзацiї товарiв, робот, послуг за 2011 рiк складає 36623 тис.
грн. з ПДВ, Чистий дохiд складає 33521 тис. грн. До статтi "Iншi
операцiйнi доходи" Звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк у
розмiрi 16803 тис. грн. вiдносяться: Дохiд вiд операцiйної оренди
активiв - 555 тис. грн.; Дохiд вiд продажу iноземної валюти - 15
704 тис. грн.; Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 132 тис. грн.;
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 35 тис. грн.; Дохiд
вiд списання кредиторської заборгованостi - 3 тис. грн.; Дохiд вiд
отриманих субсидiй - 22 тис. грн.; Дохiд вiд банкiвських установ по
вiдсоткам - 0 тис. грн.; Отриманi штрафи, пенi, неустойки - 88 тис.
грн.; Дохiд вiд iнших послуг - 264 тис. грн. Облiк затрат на
виробництво продукцiї здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 16
<Витрати>. Витрати по видам дiяльностi або за функцiєю витрат
розподiленi таким чином: - Собiвартiсть реалiзованої продукцiї -
24146 тис. грн.; - Адмiнiстративнi витрати - 5197 тис. грн.; -
Витрати на збут - 0 тис. грн.; - Iншi операцiйнi витрати - 16678 тис.
грн.; - Iншi витрати - 61 тис. грн. До складу статтi <Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї> Звiту про фiнансовi результати за 2011
рiк вiдносяться: - Собiвартiсть проектних робiт дооцiнка ОЗ- 16
тис.грн.; iнше - 43 тис.грн. До складу статтi <Адмiнiстративнi
витрати> Звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк вiдносяться:
- Витрати на вiдрядження - 217 тис. грн.; - Заробiтна плата - 2176
тис. грн.; - ЕСВ - 673 тис.грн.; - Амортизацiя - 119 тис. грн.; - 194
тис. грн.; пiдвищення квалiфiкацiї та пiдготовка кадрiв - 13 тис.
грн.; витрати на утримання i ремонтОЗ - 31 тис. грн.; - послуги
банкiв - 150 тис. грн.; - Витрати на зв'язок та поштовi послуги - 196
тис. грн.; - Витрати на охорону працi - 8 тис. грн.; - Витрати на
страхування - 13 тис. грн.; - Юридичнi послуги - 89 тис. грн. ;
Iнформацiйно - обчислювальнi послуги - 41 тис. грн.; аудиторськi
витрати - 28 тис. грн., лiцензiї та сертифiкати - 45 тис. грн.. До
складу статтi "Витрати на збут" Звiту про фiнансовi результати за
2011 рiк у розмiрi 0 тис. грн. вiдносяться витрати на рекламу. До
складу статтi "Iншi операцiйнi витрати" Звiту про фiнансовi
результати за 2011 рiк вiдносяться: - Собiвартiсть реалiзованої
iноземної валюти - 15867 тис. грн.; - списання безнадiйної
дебiторської заборгованостi - 26 тис. грн.; - Збитки вiд операцiйної
курсової рiзницi - 56 тис. грн.; - Штрафи, пенi - 150 тис. грн.; -
допомога Чорнобильцям - 22 тис. грн.; - Амортизацiя
невиробничих фондiв - 0 тис. грн.; - iнши витрати - 245 тис. грн.; -
Витрати на сплату ПДВ для операцiй, якi не є об'єктами
оподаткування - 186 тис .грн.; - витрати на утримання рiзних
органiзацiй - 70 тис. грн. До складу статтi "Iншi витрати" Звiту про
фiнансовi результати за 2011 рiк вiдносяться: - - списання
необоротних активiв - 2 тис. грн.; - Невиробничi витрати - 0 тис.
грн., - дооцiнка основних засобiв - 16 тис. грн.; - iншi - 43 тис. грн.;
До складу статтi "Фiнансовi витрати" вiдносяться вiдсотки за
кредит - 172 тис. грн.; дооцiнка основних засобiв - 16 тис.грн.; iнше
- 43 тис.грн.

Керівник Бадзим Павло Сергiович

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна



Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33019 24040

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 417 1750

Повернення авансів 030 163 166

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 225 81

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 0 28

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 88 12

Інші надходження 080 17015 13877

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 3214 ) ( 4338 )

Авансів 095 ( 40 ) ( 189 )

Повернення авансів 100 ( 52 ) ( 0 )

Працівникам 105 ( 13751 ) ( 9687 )

Витрат на відрядження 110 ( 1229 ) ( 1055 )

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 2764 ) ( 2008 )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1515 ) ( 682 )

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 6498 ) ( 4288 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 2806 ) ( 1839 )

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 10 )

Інші витрачання 145 ( 19339 ) ( 14171 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -281 1687

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -281 1687

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 0 0

- необоротних активів 190 42 0

- майнових комплексів 200 0 0

Отримані:

- відсотки 210 0 0

- дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 0 0

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )

- необоротних активів 250 ( 685 ) ( 715 )

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -643 -715

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -643 -715

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 17923 8769

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 ( 18307 ) ( 8385 )

Сплачені дивіденди 350 ( 365 ) ( 70 )

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -749 314

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -749 314

Чистий рух коштів за звітній період 400 -1673 1286

Залишок коштів на початок року 410 1915 641

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 2 -12

Залишок коштів на кінець року 430 244 1915

Примітки Примiтки: Розрахований показник залишку коштiв на кiнець року
спiвпадає з наведеним у балансi залишком грошових коштiв та їх
еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду i дорiвнюється 177 тис.
грн., в т.ч.: - Каса - 3 тис. грн.; - Поточнi рахунки в банку в
нацiональнiй валютi - 174 тис. грн.; - Поточнi рахунки в банку в
iноземнiй валютi - 67 тис. грн.



iноземнiй валютi - 67 тис. грн.

Керівник Бадзим Павло Сергiович

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна



Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код
Статутний

капітал
Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений

капітал

Інший
додатковий

капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на
початок року

010 505 0 0 58235 118 3600 0 0 62458

Коригування:

Зміна облікової
політики

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

050 505 0 0 58235 118 3600 0 0 62458

Переоцінка активів:

Дооцінка
основних засобів

060 0 0 0 -1749 0 0 0 0 -1749

Уцінка основних
засобів

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -34931 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
( -

34931
)

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка
незавершеного
будівництва

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка
нематеріальних
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка
нематеріальних
активів

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

130 0 0 0 0 0 4228 0 0 4228

Розподіл прибутку:

Виплати
власникам
(дивіденди)

140 0 0 0 0 0 -365 0 0 -365

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до
капіталу

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій
(часток)

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплений акцій
(часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
частки в капіталі

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання
невідшкодованих
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно
отримані активи

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в
капіталі

290 0 0 0 -36680 0 3863 0 0 -32817



Залишок на
кінець року

300 505 0 0 21555 118 7463 0 0 29641

Примітки Примiтки: ВАТ "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 2011 року резервний капiтал не змiнювався.
Додатковий капiтал на кiнець звiтного перiоду складає 29641 тис.
грн. Станом на кiнець звiтного року не розподiлений прибуток
склав 7463 тис. грн. Згiдно Закону України "Про акцiонернi
товариства" нарахованi дивiденди за 2011р. частку держ. у сумi
365 тис. грн. За результатами господарської дiяльностi у 2011
роцi чистий прибуток складає 4228 тис. грн., з якого до фонду
дивiдендiв перераховано 365 тис. грн. за 2010 р. Нерозподiлений
прибуток на кiнець звiтного року склав 7463 тис. грн.

Керівник Бадзим Павло Сергiович

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Групи
нематеріальних

активів

Код
рядка

Залишок на початок року

Надійшло
за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік
Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна
(пероцінена)

вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої

вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)

вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої

вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)

вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права
користування
природними
ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права
користування
майном

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на
комерційні
позначення

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на об'єкти
промислової
властивості

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське
право та суміжні
з ним права

050 393 281 0 0 0 16 16 5 0 0 0 377 270

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші
нематеріальні
активи

070 599 300 152 0 0 3 3 310 0 0 0 748 607

Разом 080 992 581 152 0 0 19 19 315 0 0 0 1125 877

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності

(085) 0

II. Основні засоби

Групи
основних

засобів

Код
рядка

Залишок на
початок року

Надійшло
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік
Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

за рік

Інші зміни за рік
Залишок на кінець

року

у тому числі

одержані за
фінансовою

орендою

передані в
оперативну

оренду

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

первісної
(переоціненої

вартості)
зносу

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

первісної
(переоціненої

вартості)
зносу

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні
ділянки

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвестиційна
нерухомість

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні
витрати на
поліпшення
земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

120 133637 77065 5 -85031
-

50084
0 0 1804 0 0 0 48611 28785 0 0 0 0

Машини та
обладнання

130 3237 2318 421 0 0 95 92 484 0 0 0 3563 2710 0 0 0 0

Транспортні
засоби

140 333 242 280 0 0 193 182 114 0 0 0 420 174 0 0 0 0

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

150 299 220 33 0 0 0 0 32 0 0 0 332 252 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Багаторічні
насадження

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші основні
засоби

180 107 74 3 0 0 6 4 16 0 0 0 104 86 0 0 0 0

Бібліотечні
фонди

190 21 20 3 0 0 0 0 3 0 0 0 24 23 0 0 0 0

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

200 1038 1040 114 0 0 4 4 113 0 0 0 1148 1149 0 0 0 0

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природні
ресурси

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвентарна
тара

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предмети
прокату

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші
необоротні
матеріальні
активи

250 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0

Разом 260 138685 80992 859 -85031
-

50084
298 282 2566 0 0 0 54215 33192 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження права власності

(261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція
тощо)

(263) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0



основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 38 0

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 704 2

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних
засобів

300 117 6

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 152 0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0

Інші 330 0 0

Разом 340 1011 8

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника
Код

рядка
За рік

На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 0 0

спільну діяльність 370 0 0 0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств

380 0 0 0

акції 390 0 0 0

облігації 400 0 0 0

інші 410 0 0 0

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0

за справедливою вартістю (422) 0

за амортизованою вартістю (423) 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0

за справедливою вартістю (425) 0

за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440 555 0

Операційна курсова різниця 450 132 56

Реалізація інших оборотних активів 460 35 17

Штрафи, пені, неустойки 470 88 206

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного
призначення

480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 15993 16399

у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 X 0

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0

спільну діяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 0 X

Проценти 540 X 0

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 172

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570 0 0

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0

Результат оцінки корисності 590 0 0

Неопераційна курсова різниця 600 0 0

Безоплатно одержані активи 610 0 X



Списання необоротних активів 620 X 0

Інші доходи і витрати 630 1751 61

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)
контрактами з пов'язаними сторонами

(632) 0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3

Каса 640 3

Поточний рахунок у банку 650 241

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0

Грошові кошти в дорозі 670 0

Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 244

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і
резервів

Код
рядка

Залишок
на

початок
року

Збільшення за звітний рік

Використано
у звітному

році

Сторновано
використану

суму у
звітному

році

Сума
очікуваного

відшкодування
витрат іншою
стороною, що

врахована при
оцінці

забезпечення

Залишок
на

кінець
року

нараховано
(створено)

додаткові
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на
виплату відпусток
працівникам

710 1242 1939 0 1224 0 0 1957

Забезпечення
наступних витрат на
додаткове пенсійне
забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення
наступних витрат на
виконання гарантійних
зобов’язань

730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення
наступних витрат на
реструктуризацію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення
наступних витрат на
виконання зобов’язань
щодо обтяжливих
контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0

770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних
боргів

775 0 0 0 0 0 0 0

Разом 780 1242 1939 0 1224 0 0 1957

VIII. Запаси

Найменування показника
Код

рядка
Балансова вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої
вартості реалізації

уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 118 0 0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби

810 0 0 0

Паливо 820 13 0 0

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0

Будівельні матеріали 840 20 0 0

Запасні частини 850 34 0 0

Матеріали сільськогосподарського
призначення

860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 18 0 0

Незавершене виробництво 890 2917 0 0

Готова продукція 900 0 0 0

Товари 910 0 0 0

Разом 920 3120 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0

переданих у переробку (922) 0

оформлених в заставу (923) 0

переданих на комісію (924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0



IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код

рядка
Всього на кінець

року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців
від 3 до 6
місяців

від 6 до 12
місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

940 7344 7344 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 2580 600 1980 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 26

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників 1120 0

- валова замовникам 1130 0

- з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 1586

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року 1220 190

- на кінець звітного року 1225 183

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року 1230 0

- на кінець звітного року 1235 0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1593

у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1241 1586

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 7

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0

у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1251 0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 2881

Використано за рік - усього 1310 1011

в тому числі на:

- будівництво об’єктів 1311 0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 859

- з них машини та обладнання 1313 280

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 152

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 0

1317 0

XIV. Біологічні активи

Групи
біологічних

Код
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок
року Надійшло

Вибуло за рік Нараховано
амортизації

Втрати від
зменшення

Вигоди від
відновлення

Залишок на кінець
року

Залишок
на Надійшло

Зміни
вартості

Вибуло
Залишок

на



активів
рядка Надійшло

за рік
амортизації

за рік
зменшення
корисності

відновлення
корисності

на
початок

року

Надійшло
за рік

вартості
за рік

Вибуло
за рік

на
кінець
року

первісна
вартість

накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові
біологічні
активи -
усього
у тому числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продуктивна
худоба

1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

багаторічні
насадження

1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

інші
довгостроков і
біологічні
активи

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні
біологічні
активи -
усього
у тому числі:

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

тварини на
вирощуванні
та відгодівлі

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

біологічні
активи в  стані
біологічних
перетворень
(крім тварин
на
вирощуванні
та відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

інші поточні
біологічні
активи

1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового
фінансування

(1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок
надзвичайних подій

(1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

(1433) 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових
біологічних активів

Найменування
показника

Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати,
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання

Уцінка
Виручка

від
реалізації

Собівартість
реалізації

Фінансовий
результат (прибуток

+, збиток -) від

дохід витрати реалізації

первісного
визнання

та
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та
додаткові біологічні
активи рослинництва -
усього
у тому числі:

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

цукрові буряки
(фабричні)

1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

плоди (зерняткові,
кісточкові)

1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція
рослинництва

1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні
активи рослинництва

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Продукція та
додаткові біологічні
активи тваринництва -
усього
у тому числі:

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

приріст живої маси -
усього

1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

з нього: великої
рогатої худоби

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0



вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція
тваринництва

1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні
активи тваринництва

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Сільськогосподарська
продукція та
додаткові біологічні
активи - разом

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Бадзим Павло Сергiович

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорiвна



Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку

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



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

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


