
Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 
3 (трьох) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства 
«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут 
«Енергопроект» (АТ ХІ «Енергопроект»)

Найменування, місцезнаходження товариства:
Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно - 

конструкторський інститут «Енергопроект»
(далі -  АТ ХІ «Енергопроект»),

31003, місто Харків, Московський проспект, 10/12

Основний вид діяльності:

■ діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах.

Загальна інформація
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів 

акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно -
конструкторський інститут «Енергопроект» (далі -  АТ ХІ «Енергопроект», 
Товариство) має умовний поділ на дирекції, до складу яких входять працівники, що 
здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних 
членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності 
відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу 
наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль 
діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради 
співпадає з профілем діяльності структурних підрозділів товариства. Таким чином, 
бажаний склад наглядової ради має бути (оптимальний варіант):

- 1 особи з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в 
галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;

- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або 
аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, 
корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;

- 1 особа з технічною освітою;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з 

продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу та/або організації 
продажів/закупівель;

- 1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персоналом та досвідом роботи 
в сфері управління персоналом.

Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у 
конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради

АТ ХІ «Енергопроект»



У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, 
відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до 
менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, 
що відповідають профілю діяльності членів дирекції товариства, менш важливим є 
кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен 
орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.
4. Продажі та маркетинг.

Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи
Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з 

поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в 
певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для 
відбору переможця конкурсного відбору:

1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з 
урахуванням застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях 
суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.

2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі 
на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»

1 Освіта та ступінь вищої Вища технічна, юридична або економічна освіта. 
освіти

2 Загальні вимоги Особа, що виявила бажання взяти участь у
конкурсному відборі на посаду незалежного члена 
наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» має 
відповідати критеріям незалежності, визначених 
законодавством України, зокрема таким критеріям:

Наявність повної цивільної дієздатності

Відсутність непогашеної судимості.

Добропорядність, неупередженість та бездоганна 
ділова репутація.

Не посідати виборні посади та не бути посадовою



особою органів державної влади та/або місцевого 
самоврядування.

Не бути засновником, акціонером (учасником), 
керівником та/або членом наглядової ради 
підприємства, іншої господарської організації, які 
здійснюють діяльність на тому самому або 
суміжних ринках з такими державними унітарними 
підприємствами та/або господарськими
товариствами.

Крім того, особа, що виявила бажання взяти 
участь у конкурсному відборі на посаду 
незалежного члена наглядової ради АТ ХІ 
«Енергопроект» має зазначити, що вона:

Не є і не була протягом попередніх п'яти років 
афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, 
або дочірнього підприємства Товариства, та/або 
посадовою особою Товариства, або дочірнього 
підприємства Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну 
додаткову винагороду від Товариства або 
дочірнього підприємства Товариства, крім плати, 
отриманої як незалежний директор.

Не укладати протягом року з дня припинення 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування трудових договорів (контрактів) 
або не вчиняти правочинів у сфері 
підприємницької діяльності з АТ ХІ 
«Енергопроект», якщо протягом року до дня 
припинення виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування здійснював
повноваження з контролю, нагляду або підготовки 
чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності 
АТ ХІ «Енергопроект».

Не є і не була протягом попередніх трьох років 
працівником аудиторської фірми, яка протягом 
попередніх трьох років надавала аудиторські 
послуги товариству та/або афілійованим з ним 
юридичним особам.



Не є і не була головою або членом виконавчого 
органу іншого товариства, яке є афілійованим до 
Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи 
управляючого директора або осіб, зазначених 
вище.

3 Стаж роботи Загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому 
числі досвід роботи на керівних посадах не менше 
3 років.

4 Сфера компетенції, якою 
повинен володіти член

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають 
досвід роботи на керівних посадах вищої ланки у 
компаніях на суміжних ринках як в У країні так і за 
кордоном, а також кандидатам, що мають досвід у 
супроводженні приватизаційних процесів. 
Корпоративне, цивільне, господарське право; 
фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський

наглядової ради облік та аудит; виробництво та/або маркетинг.

5 Володіння мовами Знання англійської мови є перевагою.

6 Професійні знання та 
знання законодавства

Розуміння загальних принципів діяльності 
товариства та/або досвід роботи у даному секторі в 
країнах Європейського союзу буде перевагою.

Досвід управління фінансового-господарської 
діяльності, змін бізнес процесів.

Знання Господарського та Цивільного кодексів 
України.
Підтверджений досвід роботи з кредитними та 
фінансовими установами, зовнішніми інвесторами 
або запозиченнями буде перевагою.

7 Основні обов’язки, що Контроль за діяльністю виконавчого органу
має виконувати 
претендент у разі 
зайняття вакантної

Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно
посади законодавства України та статуту Товариства 

належать до компетенції наглядової ради.

Трансформація товариства у сучасну компанію з



ефективними бізнес процесами (перегляд та 
оптимізація бізнес процесів), оптимальною 
організаційною структурою та штатним розкладом, 
ефективними внутрішніми правилами, політиками 
та процедурами.

Сприяння приватизаційним процесам на основі 
рішень органів приватизації.

8 Прийняття ефективних Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах
рішень обмеженого часу, вміння працювати при

багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів 
та орієнтирів, вміння працювати з великими 
масивами інформації.

9 Особисті якості Дисциплінованість та системність,
дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та 
орієнтація на розвиток, інноваційність та 
креативність, вміння працювати в стресових 
ситуаціях.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або 
надсилає електронною поштою разом із заявою належним чином завірені 
(нотаріально -  для непрацюючих осіб, керівником кадрової служби -  для працюючих):

- копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) 
або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію 
документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в 8куре;
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 

підприємства, товариств а,визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради. 

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе 
претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на 
зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» відбудеться 
відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 
незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх 
призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 
незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі 
якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються 
суб’єктом управління об ’єктами державної власності до обрання на посаду 
незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів



України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними 
унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

Заяви та документи приймаються у строк по 28.12.2020 включно за адресою: 
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48, 200-30-39) або на 
електронну адресу т іїа і  @зрГи. доV. иа. Конкурсний відбір відбудеться 15.02.2021 об 
11-00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. 
Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті 
Фонду не пізніше трьох днів з дати його завершення.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та 
підлягає оголошенню -  відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові 
результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал 
(форма № 4) за 2019 рік та за 9 місяців 2020 року, а також примітки до річної 
фінансової звітності за 2019 рік (форма № 5) додаються в електронному вигляді».

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на 
посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та 
їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 
незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у  статутному 
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що 
пропонуються суб ’єктом управління об ’єктами державної власності до обрання на 
посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління 
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у  
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, 
надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.

«ТЬе ЕипС аппоипее» а сотреііііуе 8е1есііоп оґ Ше сапсІісІаіе8 ґог іЬе ровШопв 
оґ 3 (іЬгее) іпСерепСепі шешЬегв оґ іЬе 8ирегуІ8огу ЬоагС оґ Ше ]оіпі-8Іоск сотрапу 
"КЬагкіу 8сіепііЯс К.е8еагсЬ апС Бе8і§п Іп8іііиіе "Епегдоргоекі" (І8С XI" 
Епегдоргоекі ")

Мате, Іосаііоп о/їНє сотрапу:
Іоіпі-8іоск Сотрапу «КЬагк^ 8сіепііГіс КезеагсЬ апб Безідп Іпзіііиіе

“Епегдоргоекі”
(ЬегеіпаГіег геГеггеб іо аз іЬе ^8С ХІ « Епегдоргоекі»),
31003, КЬагк^ сііу, 10/12 МозкоVзкуі аVепие

Маіп асїіуіїу їуре:

■ а с іт ііе з  іп іЬе ГіеШ оГ епдіпеегіпд, деоіоду апб деобезу, рго’уідіпд іЬе іесЬпісаІ 
сопзиіііпд з е т с е з  іп іЬезе агеаз.

Сепегаї іпґогтаііоп
Такіпд іпіо ассоипі іЬе Гасі іЬаі Гог іЬе Гиіі ітріетепіаііоп оГ іЬе тападетеп і 

ргосеззез, іЬе ^іпі-зіоск сотрапу “КЬагк^ 8сіепііГіс КезеагсЬ апб Безідп Іпзіііиіе
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“Епегдоргоекі” (ЬегеіпаТіег геїеггед Іо аз іЬе ^8С XI “Епегдоргоекі”, іЬе Сотрапу) Ьаз 
а сопдіііопаї діуізіоп іпіо іЬе дігесіогаіез, ^ЬісЬ іпсїиде іЬе ешріоуеез ^Ьо саггу оиі 
іЬе сегіаіп агеа оГ асііуііу, іп іЬе сотреііііуе зеїесііоп оГ іЬе іпдерепдепі шешЬегз оГ іЬе 
зирегуізогу Ьоагд, іЬе сотреііііуе зеїесііоп соштіззіоп ш її ргосеед Ггош іЬе пеед іо 
зеїесі іЬе регзопз ^Ьо ш її соїїесііуеїу соггезропд іо іЬе т о з і  оріітаї сотрозіїіоп оГ 
іЬе зирегуізогу Ьоагд.

ТЬе т о з і оріітаї сотрозіїіоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд із іЬе зііиаііоп ^Ьеп іЬе 
ргоГіїе оГ асііуііу (зресіаїіу, риаїіГісаііоп, ^огк ехрегіепсе) оГ іЬе тетЬ егз оГ іЬе 
зирегуізогу Ьоагд соіпсідез шіЬ іЬе ргоГіїе оГ іЬе асііуііу оГ іЬе зігисіигаї ипііз оГ іЬе 
сотрапу. ТЬиз, іЬе дезігед сотрозіііоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд зЬоиїд Ье (іЬе Ьезі 
орііоп):

- 1 регзоп ш іЬ  іЬе їедаї едисаііоп, їедаї риаїіГісаііоп апд ^огк ехрегіепсе іп 
согрогаіе, сіуії апд/ог соттегсіа ї їа^ ;

- 1 регзоп ш іЬ  іЬе есопотіс едисаііоп, риаїіГісаііоп оГ есопотізі, ассоипіапі ог 
аидііог апд ^огк ехрегіепсе іп Гіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, согрогаіе доуегпапсе, 
ассоипііпд апд/ог аидіііпд;

- 1 регзоп ш іЬ іесЬпісаї едисаііоп;
- 1 регзоп ш іЬ  іЬе есопотіс едисаііоп, тагкеііпд риаїіГісаііоп, заїез/ргосигетепі 

тападег апд ^огк ехрегіепсе іп тагкеііпд апд/ог заїез/ргосигетепі огдапігаііоп;
- 1 регзоп шіЬ іЬе риаїіГісаііоп оГ а НК зресіаїізі апд ^огк ехрегіепсе іп іЬе Гіеїд оГ 

регзоппеї тападетепі.

Сгіїегіа ґог еуаІиаІіпд ІЬе регзопз ^Ьо Ьауе ^ізЬегї Іо рагІісіраІе іп ІЬе 
сотреІіІіуе зеїесІіоп ґог розіІіопз оґ ІЬе іпгїерепгїепІ т ет Ь егз оґ ІЬе 

8ирегуізогу БоагсІ оґ ІЬе ^8С XI “Епегдоргоекі”
Іп сазе іЬе оріітаї сотрозіііоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд саппоі Ье асЬіеуед, іЬе 

зеїесііоп оГ іЬе сапдідаіез зЬоиМ Ье саггіед оиі оп іЬе ргіпсірїе оГ "Ггот тоге  ітрогіапі іо 
їезз ітрогіапі". ТЬе ехрегіепсе оГ іЬе сапдідаіе'з ^огк іп іЬе агеаз іЬаі соггезропд іо іЬе 
ргоГіїе оГ іЬе тетЬ егз оГ іЬе сотрапу'з тап адетеп і асііуііу із сопзідегед іо Ье тоге 
ітрогіапі, риаїіГісаііоп апд едисаііоп аге їезз ітрогіапі.

ШЬеп зеїесііпд дие іо іЬе ^огк ехрегіепсе, іЬе сотрозіііоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд, 
аз а ^Ьоїе, зЬоиїд Ье огіепіед апд Ьауе ехрегіепсе іп аі їеазі іЬе Гоїїошпд агеаз:

5. Согрогаіе, сіуії, соттегсіа ї їаш
6. Ріпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипііпд апд/ог аидіі.
7. Ргодисііоп.
8. 8аїез апд тагкеііпд.

СгіІегіа ґог зеїесІіоп оґ ІЬе аррІісапІз шІЬіп опе дгоир
ТЬе зеїесііоп оГ іЬе аррїісапіз шіЬіп опе дгоир із іЬе зеїесііоп оГ опе оГ іЬе 

аррїісапіз атопд іЬе аррїісапіз ш іЬ іЬе опе едисаііоп (риаїіГісаііоп), ^огк ехрегіепсе апд 
кпо^їедде іп а рагіісиїаг Гіеїд.



ШЬеп сопзіЬегіпд їЬе Ьоситепїз оГ їЬе арріісапїз, їЬе Гоїіошпд сгіїегіа аге Ьесізіуе 
Гог їЬе зеїесїіоп оГ їЬе шппег оГ їЬе сотреїіїіуе зеїесїіоп:

5. Шогк ехрегіепсе, сотреїепсе апЬ кпо^іедде іп їЬе геїеуапї ГіеіЬ, їакіпд іпїо 
ассоипї їЬе арріісаїіоп оГ зиск ехрегіепсе іп сотрапіез апЬ/ог сотрапіез іп 
геїаїеЬ ГіеШз ЬоїЬ іп Икгаіпе апЬ аЬгоаЬ.

6. Шогк ехрегіепсе.

7. БЬисаїіоп.

8. Бап§иа§е зкіїїз.

Кеяиігешепіз ґог регзопз ^Ьо Ьауе ^ізЬегї Іо рагІісіраІе іп їЬе сотреїіїіуе  
зеїесїіоп ґог розіїіопз оґ їЬе іпгїерепгїепї тешЬегз оґ їЬе 8ирегуізогу БоагсІ оґ їЬе

І8С XI "Епег§оргоекї"

1 Егїисаїіоп апгї ЬідЬег НідЬег їесЬпісаі, іедаї, есопотіс еЬисаїіоп. 
егїисаїіоп гїе§гее

2 Сепегаї геяиігетепіз А регзоп ^Ьо Ьауе ’шзЬеЬ їо рагїісіраїе іп їЬе
сотреїіїіуе зеїесїіоп Гог їЬе розіїіоп оГ ап іпЬерепЬепї 
тетЬ ег  оГ їЬе 8ирегуізогу БоагЬ оГ їЬе І8С XI 
"Епегдоргоекї" т и з ї т е е ї  їЬе сгіїегіа оГ іпЬерепЬепсе 
ЬеГіпеЬ Ьу їЬе іедізіаїіоп оГ Икгаіпе, іп рагїісиїаг їЬе 
Гоїіошпд сгіїегіа:

АуаііаЬіііїу оГ Гиіі сіуіі сарасіїу

N  оиїзїапЬіпд сопуісїіоп.
Нопезїу, ітрагїіаііїу апЬ ітрессаЬіе Ьизіпезз 
гериїаїіоп.

Хої їо ЬоШ їЬе еіесїеЬ розіїіопз апЬ пої їо Ье ап 
оГГісіаі оГ їЬе зїаїе аиїЬогіїіез апгї/ог іосаі зеїГ- 
доуегптепї ЬоЬіез.

Хої їо Ье а ГоипЬег, зЬагеЬоШег (рагїісірапї), ЬеаЬ 
апгї/ог тетЬ ег  оГ їЬе зирегуізогу ЬоагЬ оГ ап 
епїегргізе, оїЬег есопотіс огдапігаїіоп їЬаї саггуіпд 
оиї їЬе асїіуіїу іп їЬе зате  ог геїаїеЬ тагкеїз шїЬ 
зисЬ зїаїе ипіїагу епїегргізез апгї/ог Ьизіпезз 
аззосіаїіопз.



Іп аССіІіоп, а рег8оп ^Ьо Ьауе іо
рагіісіраіе іп ІЬе сошреііііуе «еіееііоп ґог ІЬе 
ровіііоп оґ ап іпСерепСепІ шешЬег оґ ІЬе 
8ирегуівогу ВоагС оґ ІЬе І8С XI "Епегдоргоекі" 
ши8і іпСісаіе іЬаі 8Ье:

8Ье/Ье Ьаз поі Ьееп апд Ьад поі Ьееп ап аГГіІіаіед 
регзоп оГ іЬе зЬагеЬоІдегз апд/ог іЬе Сотрапу, ог а 
зиЬзідіагу оГ іЬе Сотрапу, апд/ог ап оГГісіаІ оГ іЬе 
Сотрапу, ог а зиЬзідіагу оГ іЬе Сотрапу Гог іЬе 
ргеуіоиз Гіуе уеагз.

8Ье/Ье доез поі гесеіуе апд дід поі гесеіуе іп іЬе разі 
а зідпіГісапі аддіііопаІ гетипегаііоп Ггот іЬе 
Сотрапу ог а зиЬзідіагу оГ іЬе Сотрапу, ехсері Гог 
іЬе Гее гесеіуед аз ап іпдерепдепі дігесіог.

Бо поі епіег іпіо етрІоутеп і адгеетепіз (сопігасіз) 
шіЬіп а уеаг зіпсе іЬе даіе оГ іегтіпаііоп оГ зіаіе ог 
ІосаІ доуегптепі Гипсііопз ехесиііоп ог до поі епіег 
іпіо ігапзасііопз іп іЬе ГіеІд оГ Ьизіпезз шіЬ іЬе І8С 
XI "Епегдоргоекі", іГ дигіпд іЬе уеаг ЬеГоге іЬе даіе 
оГ іегтіпаііоп оГ зіаіе ог ІосаІ доуегптепі Гипсііопз 
ехесиііоп зЬе/Ье Ьад ехегсізед іЬе сопігоІ ро^егз, 
зирегуізіоп ог ргерагаііоп ог адорііоп оГ арргоргіаіе 
десізіопз сопсегпіпд іЬе асііуіііез оГ іЬе І8С XI 
"Епегдоргоекі".

8Ье/Ье Ьаз поі Ьееп апд Ьад поі Ьееп Гог іЬе ргеуіоиз 
іЬгее уеагз ап етрІоуее оГ ап аидіі Гігт іЬаі Гог іЬе 
ргеуіоиз іЬгее уеагз ргоуідед іЬе аидіі зегуісез іо іЬе 
сотрапу апд / ог ііз аГГіІіаіез.

8Ье/Ье Ьаз поі Ьееп апд Ьад поі Ьееп іЬе сЬаігтап ог 
тетЬ ег  оГ іЬе ехесиііуе Ьоду оГ апоіЬег сотрапу іЬаі 
із аГГіІіаіед іо іЬе Сотрапу.

8Ье/Ье із поі а сІозе ГатіІу т е т Ь е г  оГ іЬе ехесиііуе 
ог тападіпд дігесіог ог іЬе аЬоуе регзопз.



3 ^ о гк  ехрегіепсе Сепегаї ^огк ехрегіепсе оГ аі їеазі 5 уеагз, іпсїидіпд
іЬе

^огк ехрегіепсе іп тападетепі розіііопз оГ аі їеазі 3 
уеагз.

РгеГегепсе ш її Ье діуеп іо іЬе сапдідаіез шіЬ іЬе 
ехрегіепсе іп зепіог тап адетеп і розіїіопз іп іЬе 
сотрапіез іп іЬе геїаіед шагкеіз ЬоіЬ іп Икгаіпе апд 
аЬгоад, аз ^еїї аз іЬе сапдідаіез ш іЬ іЬе ехрегіепсе іп 
зиррогііпд іЬе ргіуаіігаііоп ргосеззез.

4

5

8рЬеге оґ сотреіепсе іЬаі 
а тешЬег оґ іЬе 
зирегуізогу Ьоагд зііоикі 
Ьауе
Ьап§иа§е зкіііз

Согрогаіе, сіуії апд/ог соттегсіа ї їа^ ; Гіпапсе, Ьизіпезз 
есопотісз, ассоипііпд апд аидіііпд, ргодисііоп апд /ог 
тагкеііпд.

Кпо’мїедде оГ ЕпдїізЬ їапдиаде із ап адуапіаде.

6 Ргоґеззіопаі кпо^іед§е Цпдегзіапдіпд іЬе депегаї ргіпсірїез оГ іЬе сотрапу 
апд кпо^іед§е оґ асііуііу апд/ог ^огк ехрегіепсе іп іЬіз зесіог іп іЬе
іедізіаііоп Бигореап Ипіоп соипігіез ш її Ье ап адуапіаде.

Ехрегіепсе іп Гіпапсіаї апд есопотіс оріітігаііоп 
асііуіііез, Ьизіпезз ргосезз сЬапдез.

Кпо^їедде оГ іЬе С оттегсіа ї апд Сіуії Содез оГ 
Пкгаіпе.

Ргоуед ’могк ехрегіепсе шіЬ іЬе сгедіі апд Гіпапсіаї 
іпзіііиііопз, ехіегпаї іпуезіогз ог Ьоггошпд ш її Ье ап 
адуапіаде.

7 Маіп гезропзіЬіііііез Шаі Сопігої оуег іЬе асііуіііез оГ іЬе ехесиііуе Ьоду оГ іЬе 
іЬе арріісапі т и зі ехесиіе Сотрапу. 
іп сазе оґ ґііііпд а уасапі
розіііоп Макіпд десізіопз оп іззиез іЬаі, ассогдіпд іо іЬе

їедізїаііоп оГ Икгаіпе апд іЬе Сотрапу'з сЬагіег, Гаїї 
шіЬіп іЬе сотреіепсе оГ іЬе 8ирегуізогу Воагд.

ТгапзГогтаііоп оГ іЬе Сотрапу іпіо а тодегп сотрапу 
ш іЬ  іЬе еГГісіепі Ьизіпезз ргосеззез (геуіе^ апд 
оріітігаііоп оГ іЬе Ьизіпезз ргосеззез), оріітаї 
огдапігаііопаї зігисіиге апд зіаГГіпд, еГГесііуе іпіегпаї 
гиїез, роїісіез апд ргоседигез.



Рготоііоп оГ іке ргіуаіігаііоп ргосеззез Ьазед оп 
десізіопз оГ іке ргіуаіігаііоп Ьодіез.

8 Макіпд ейесііуе гіесізіопз АЬііііу іо зоіуе іке сотріех ргоЬіешз іп а ііт ііед
ііте , іке аЬііііу іо ^огк ш ік  тиііііазкіпд, зеіііпд 
доаіз, ргіогіііез апд диідеііпез, іке аЬііііу іо ^огк ш ік  
іагде атоипіз оГ іпГогтаііоп.

9 Регзопаї яиаііііез Бізсірііпе апд зузіетасу, діріотасу апд ГіехіЬііііу,
зеіГ-огдапігаііоп апд деуеіортепі огіепіаііоп, 
іппоуаііоп апд сгеаііуііу, аЬііііу іо ^огк іп зігеззГиі 
зііиаііопз.

То рагіісіраіе іп іке сотреііііуе зеіесііоп, іке аррїісапі регзопаїїу зпЬтііз 
апії/ог зепйз Ьу е-таіі іодеікег жіік іке арріісаііоп іїиіу сегіі/іеії (поіагігеії - /ог  
ипетріоуеії регзопз, Ьу іке кеаії о /  іке регзоппеї зегуісе - /о г  етріоуеез):

- а сору оГ ап ідепіііу доситепі, а сору оГ Іке етр іоутеп і гесогд Ьоок (іГ апу) ог 
доситепіз сопГігтіпд іке ауаііаЬііііу оГ іке ^огк ехрегіепсе, а сору оГ а 
доситепі оГ кідкег едисаііоп;

- Ьіодгаркісаі іпГогтаііоп (гезите) ш ік  іке аддгезз іп 8куре;
- сопзепі іо іке ргосеззіпд оГ регзопаі даіа;
- гесоттепдаііопз (іГ ауаііаЬіе);
- а зіаіетепі оп сотрііапсе ш ік  іке сгііегіа оГ іпдерепдепсе оГ а т е т Ь е г  оГ іке 

зирегуізогу Ьоагд оГ іке епіегргізе, сотрапу, деГіпед Ьу іке іедізіаііоп оГ 
Пкгаіпе;

- тоііуаііоп іеііег оп регГогтіпд іке Гипсііопз оГ а т е т Ь е г  оГ іке зирегуізогу 
Ьоагд.

ТЬе аррїісапі із гезропзіЬІе ґог іке іпассигасу оґ іке зиЬшіііед досишепіз.

Тке 8іаіе Ргорегіу Рипд оГ Пкгаіпе дгаш  іке аііепііоп іо іке Гасі ікаі іке 
сотреііііуе зеіесііоп Гог іке розіііопз оГ іке іпдерепдепі тетЬ егз  оГ іке Зирегуізогу Боагд 
оГ іке І8С XI "Епегдоргоекі" ш іі іаке ріасе іп ассогдапсе ш ік  іке Ргоседиге Гог коідіпд 
іке сотреііііуе зеіесііоп оГ сапдідаіез Гог іке розіііоп оГ іпдерепдепі т е т Ь е г  оГ іке 
Зирегуізогу Боагд оГ іке зіаіе ипііагу епіегргізе апд ікеіг арроіпітепі аз ш іі  аз іке 
коідіпд іке сотреііііуе зеіесііоп оГ іке сапдідаіез іо іке розіііоп оГ ап іпдерепдепі т е тЬ е г  
оГ іке зирегуізогу Ьоагд оГ а Ьизіпезз сотрапу, іп іке аиікогігед сарііаі оГ ^кіск  тоге 
ікап 50 регсепі оГ зкагез Ьеіопд іо іке зіаіе, ргорозед Ьу іке зиЬ]есі оГ тападетеп і оГ іке 
зіаіе ргорегіу о^есіз ЬеГоге іке еіесііоп іо іке розіііоп оГ іке іпдерепдепі тетЬ егз  оГ іке 
зиретзогу коагд арргоуед ку іке огдег № 142 оГ іке Сакіпеі оГ Міпізіегз оГ Пкгаіпе даіед 
оп Магск 10, 2017 “8оте  іззиез оГ тападетепі оГ зіаіе ипііагу епіегргізез апд сотрапіез, 
іп іке аиікогігед сарііаі оГ ^кіск  тоге ікап 50 регсепі оГ зкагез кеіопд іо іке зіаіе” (аз 
атепдед).



ТЬе арріісаііопз апЬ Ьоситепіз аге ассеріеЬ шіЬіп іЬе іегт  ир іо 28.12.2020 
іпеіиОіпд аі іЬе аЬЬгезз: 01133, Куіу сііу, 18/9 Непегаїа Лішагоуа зіг., (іеі. 200-36-48, 
200-30-39) ог Ьу е -та іі т і їа і  @зрГи.доу.иа. ТЬе сошреііііуе зеїесііоп ш іі іаке ріасе оп 
15.02.2021 а! 11-00 а т  аі іЬе аЬЬгезз: 01133, Куіу сііу, 18/9 Непегаіа Л ітагоуа зіг., 
оГГісе 303. ТЬе риЬіісаііоп оГ іЬе гезиііз оГ іЬе сошреііііуе зеіесііоп ш іі Ье розіеЬ оп іЬе 
оГГісіаі ш Ьзііе оГ іЬе РипЬ поі іаіег іЬап іЬгее Ьауз Ггош іЬе Ьаіе оГ ііз сошріеііоп.

ТЬе іпГогтаііоп сопсегпіпд іЬе Гіпапсіаі апЬ есопотіс сопЬіііоп оГ іЬе сотрапу апЬ 
зиЬ]есі іо аппоипсетепі - іпГогтаііоп оп іЬе Ьаіапсе зЬее! (Гогт № 1), зіаіетеп! оГ 
Гіпапсіаі гезиііз (Гогт № 2), зіаіетепі оГ сазЬ Гіо’ш  (Гогт № 3), зіаіетепі оГ ошіег’з 
е^иі1у (Гогт № 4) ) Гог 2019 апЬ Гог 9 топіЬз оГ 2020, аз ^еіі аз поіез іо іЬе аппиаі 
Гіпапсіаі зіаіетепіз Гог 2019 (Гогт № 5) аге аііасЬеЬ іп еіесігопіс Гогт.

mailto:mila1@spfu.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

«19» квітня 2018 року
Загальними зборами АТ XI «Енергопроект»
Протокол від 19.04.2018

ПОЛОЖЕННЯ
про принципи формування Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Харківський науково-дослідний та проектно- 

конструкторський інститут «Енергопроект» 
(Товариство)

(Код за ЄДРПОУ 14078902)

м. Харків
2018 р.

г



1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради акціонерного 
товариства Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут 
«Енергопроект» (далі - Товариство).

2. Наглядова рада Товариства складається із пяти членів, чотири з яких повинні 
відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством.

Наглядова рада Товариства формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії 
товариства шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити 
більшість членів наглядової ради, і призначення представників держави (далі - члени 
наглядової ради).

3. Наглядова рада Товариства формується за такими принципами: 
незалежності;
професіоналізму;
компетентності;
різноманітності;
ефективності;
прозорості.
4. Принцип незалежності передбачає обрання до складу наглядової ради Товариства 

незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів 
державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких 
матеріальних інтересів або відносин з товариством, його управлінням, з метою 
забезпечення прийняття об’єктивного рішення.

5. Принцип професіоналізму передбачає наявність відповідного фахового рівня та 
професійного досвіду членів наглядової ради.

Член наглядової ради повинен володіти однією або кількома з таких професійних та 
особистих якостей: 

мати досвід:
- роботи в наглядових радах акціонерних товариств;
- керування конфліктами та ведення переговорів;
- стратегічного і оперативного управління; 
мати бездоганну ділову репутацію;
дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час 

розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.
6. Принцип компетентності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду 

роботи з урахуванням профілю діяльності Товариства.
Член наглядової ради повинен мати досвід роботи в одній з таких галузей, як 

стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, 
фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право, яка враховує його 
професійний досвід та фахові знання.

7. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду 
роботи в різних галузях.

8. Принцип ефективності передбачає виконання членами наглядової ради функцій 
раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

До функцій члена наглядової ради належать:
конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Товариства; 
здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності виконавчого органу 
Товариства;
забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту; 
прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

- інші функції, які пов’язані із здійсненням повноважень наглядової ради Товариства, 
визначених Статутом та чинним законодавством України.



9. Принцип прозорості передбачає формування наглядової ради за результатами 
конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави 
відповідно до вимог, визначених законодавством.

10. Для належного виконання наглядовою радою Товариства своїх повноважень член 
наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена 
наглядової ради, які включають, зокрема, наявність:

-  вищої освіти, зокрема в галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, 
аудиту, банківської справи, виробництва та технологій, міжнародних відносин, права;

- стажу роботи на керівних посадах не менш як трьох років або державної служби чи 
прирівняної до неї служби не менш як п’ять років.
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1. Ткіз Р гоуізіоп деГіпез Іке ргіпсірїез оГ Гогтаііоп оГ Іке зирегуізогу Ьоагд оГ Іке ріпІ-зІоск 
сотрапу Ккагкіу ЗсіепІііїс Кезеагск апд Безідп ІпзііІиІе “ЕпегдоргоекІ” (кегеіпаГіег геГеггед іо 
аз Іке Сотрапу).

2. Тке Зирегуізогу Воагд оГ Іке Сотрапу сопзізІз оГ йує тетЬ егз, Гоиг оГ ̂ к о т  тизІ тееІ Іке 
гедиігетепІз оГ Іпдерепдепсе деГіпед Ьу їа^.

Тке Зирегуізогу Воагд оГ Іке Сотрапу із Гогтед Іакіпд іпіо ассоипІ Іке ргоГіїе оГ асііуііу апд 
зігаІеду оГ Іке сотрапу Ьу еїесІіпд Іке Іпдерепдепі тетЬ егз, Іке питЬег оГ ̂ к іск  зкоиїд Ье Іке 
та_)огіІу оГ тетЬ егз оГ Іке Зирегуізогу Воагд, апд арроіпІіпд Іке зіаІе гергезепіаІіуез (кегеіпайег 
геГеггед іо аз Іке тетЬ егз оГ Іке Зирегуізогу Воагд).

3. Тке Зирегуізогу Воагд оГ Іке С отрапу Із Гогтед оп Іке Гоїїо’шпд ргіпсіріез:

Іпдерепдепсе;

ргоГеззіопаїізт;

сотреІепсе;

діуегзіІу;

еГГісіепсу;

Ігапзрагепсу.

4. Тке ргіпсірїе оГ Іпдерепдепсе ргоуідез Гог Іке еїесІіоп іо Іке зирегуізогу Ьоагд оГ Іке ЗосіеІу оГ 
Іпдерепдепі тетЬ егз ^к о  до поі коїд Іке еїесІед розіііопз апд аге поі оГГісіаїз оГ Іке риЬїіс 
аиікогіїіез апд/ог їосаї доуегптепІз апд аге Ггее Ггот апу таІегіаї іпІегезІз ог геїаІіопз ^ іік  Іке 
сотрапу, ііз тападетепІ, іп огдег іо епзиге ап оЬ)есІіуе десізіоп.

5. Тке ргіпсірїе оГ ргоГеззіопаїізт ргезиррозез Іке ргезепсе оГ Іке арргоргіаІе ргоГеззіопаї їеуеї 
апд ргоГеззіопаї ехрегіепсе оГ Іке тетЬ егз оГ Іке зирегуізогу Ьоагд.

А т етЬ ег  оГ Іке зирегуізогу Ьоагд тизІ роззезз опе ог тоге оГ Іке Гоїїо’шпд ргоГеззіопаї апд 
регзопаї диаїіІіез:

кауе ехрегіепсе:

- ’шогк іп Іке зирегуізогу Ьоагдз оГ Іке _)оіпІ-зІоск сотрапіез;

- сопйісі тападетепІ апд педоііаііоп;

- зІгаІедіс апд орегаІіопаї тападетепІ; 

кауе ап ітрессаЬїе Ьизіпезз гериіаІіоп;

сотрїу  ^ іік  Іке ргіпсірїез оГ ітрагііаїііу апд копезІу, деуоІе І іте  іо Іке деуеїортепІ апд гепе^аї 
оГ Ікеіг регзопаї кпо^їедде апд зкіїїз.

6. Тке ргіпсірїе оГ сотреІепсе ргезиррозез ІкаІ Іке тетЬ егз оГ Іке зирегуізогу Ьоагд кауе Іке 
^огк ехрегіепсе Іакіпд іпіо ассоипІ Іке ргоГіїе оГ Іке Сотрапу'з асііуііу.

А т етЬ ег  оГ Іке зирегуізогу Ьоагд тизІ кауе Іке шогк ехрегіепсе іп опе оГ Іке агеаз зиск аз Іке 
зІгаІедіс тападетепІ апд Ьизіпезз деуеїортепІ, орегаІіопаї тападетепІ, гізк тападетепІ, 
Гіпапсе, аидіІ, Ьапкіпд, іпІегпаІіопаї геїаІіопз, їа^, ^к іск  Іакез іпіо ассоипІ кіз ргоГеззіопаї 
ехрегіепсе апд ргоГеззіопаї кпо^їедде.

7. Тке ргіпсірїе оГ діуегзіІу ргезиррозез ІкаІ Іке тетЬ егз оГ Іке зирегуізогу Ьоагд кауе Іке ’шогк 
ехрегіепсе іп уагіоиз Гіеїдз.



8. Тке ргіпсіріе оГ еГГісіепсу ргоуідез Гог Іке шешЬегз оГ Іке зирегуізогу Ьоагд Іо ехесиІе Ікеіг 
ГипсІіопз гаІіопаііу, ’ш Ік Іке іеазІ іоззез Іо аскіеуе Іке гедиігед гезиіІ.

Тке ГипсІіопз оГ а шешЬег оГ Іке зирегуізогу Ьоагд іпсіиде:

- сопзІгисІіуе апд сгіІісаі еуаіиаІіоп оГ Іке ргорозаіз оп Іке Сошрапу'з зІгаІеду;
- ехегсізіпд Іке сопІгоі оуег герогІіпд оп Іке гезиіІз оГ Іке асІіуіІу оГ Іке ехесиІіуе Ьоду оГ 

Іке Сотрапу;
- епзигіпд Іке еГГесІіуепезз оГ Іке іпІегпаі сопІгоі зузІет, іпсіидіпд аидіІ;
- десізіоп-такіпд оп Іке теск ап ізт  оГ Гіпапсіаі сопІгоі апд гізк тападетепІ;
- оІкег ГипсІіопз геіаІед Іо Іке ехегсізе оГ Іке ро^егз оГ Іке Зирегуізогу Воагд оГ Іке 

Сотрапу, деГіпед Ьу Іке СкагІег апд сиггепІ іедізіаІіоп оГ Цкгаіпе.

9. Тке ргіпсіріе оГ Ігапзрагепсу ргоуідез Гог Іке ГогтаІіоп оГ Іке зирегуізогу Ьоагд Ьазед оп Іке 
гезиіІз оГ Іке сотреІіІіуе зеіесІіоп Гог Іке іпдерепдепІ тетЬ егз апд Іке арроіпІтепІ оГ 8ІаІе 
гергезепІаІіуез іп ассогдапсе ’ШІк Іке гедиігетепІз зеІ Ьу іаш

10. Іп огдег Гог Іке Зирегуізогу Воагд оГ Іке Сотрапу Іо ргорегіу ехесиІе іІ8 ро^егз, а тетЬ ег  оГ 
Іке Зирегуізогу Воагд тизІ тееІ Іке депегаі гедиігетепІз Гог сапдідаІез Гог Іке розіІіоп оГ а 
т етЬ ег  оГ Іке Зирегуізогу Воагд, ^к іск  іпсіиде, іп рагІісиіаг, Іке ргезепсе оГ:

- кідкег едисаІіоп, іп рагІісиіаг іп Іке Гіеід оГ тападетепІ апд адтіпізІгаІіоп, Гіпапсе, есопотісз, 
аидіІ, Ьапкіпд, тапиГасІигіпд апд Іескпоіоду, іпІегпаІіопаі геіаІіопз, іа^;

- гесогд оГ зегуісе іп тападегіаі розіІіопз оГ аІ іеазІ Ікгее уеагз ог сіуіі зегуісе ог едиіуаіепІ 
зегуісе оГ аІ іеазІ Гіуе уеагз.



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський за ЄДРПОУ

інститут "Енергопроект”
Територія ХАРКІВСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного за КВЕД

консультування в цих сферах
Середня кількість працівників 1 234 ___________________________________________________________
Адреса, телефон проспект Московський, буд. 10/12, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61003 7311477
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу' IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку 'V ' у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
2020 [Ш  ГОТ

14078902

6310100000
230

71.12

V
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2019 р.
Форма №1 Код за ДКУДІ 1801001

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 540 185

первісна вартість 1001 2 953 2 961
накопичена амортизація 1002 2 413 2 776

Незавершені капітальні інвестиції 1005 17 4
Основні засоби 1010 71 952 93 442

первісна вартість 1011 224 360 302 109
знос 1012 152 408 208 667

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 -
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - 1 345
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 72 509 94 976

П. Оборотні активи
Запаси 1100 6 665 7 681
Виробничі запаси 1101 358 320
Незавершене виробництво 1102 6 307 7 361
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 28 325 17 345
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 417 238
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 924 (  842 ) -
Поточні фінансові інвестиції 1160 -
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 985 1 746
Г отівка 1166 5 5
Рахунки в банках 1167 2 980 1 741
Витрати майбутніх періодів 1170 475 726
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в: 1181 - -
резервах довгострокових зобов’язань



резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 -
Інші оборотні активи 1190 38 53
Усього за розділом П 1195 39 829 28 631

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 112 338 123 607

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

і 2 3 4
Б Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 505 505
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 57 896 75 099
Додатковий капітал 1410 740 740
Емісійний дохід 1411 -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 139 139
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 27 613 22311
Неоплачений капітал 1425 ( - ) < - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < ' )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 86 893 98 794

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 12 192 15 968
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 115
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 ”
'

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 -
резерв незароблених премій 1533 -
інші страхові резерви 1534 -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545 -
Усього за розділом П 1595 12 192 16 083

Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 _ 58
товари, роботи, послуги 1615 1 377 2 109
розрахунками з бюджетом 1620 4711 1 812
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 645 375
розрахунками з оплати праці 1630 2 563 1 480
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 9 84
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 35 35
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 3 843 2 741
Доходи майбутніх періодів 1665 “
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 -
Інші поточні зобов'язання 1690 70 36
Усього за розділом Ш 1695 13 253 8 730

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс * ... ~ """"‘'І 1900 112 338 123 607

Керівник

Головний бухгалтер

ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Андрющенко Олена Єгорівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральйим/органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та за ЄДРПОУ
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020
КОДИ

01
14078902

01

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 Р-

Форма N2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 43 147 72 817
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -
премії, передані у  перестрахування 2012 - -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених 
премій

2014 “

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 36 020 ) ( 48 270 )
Чисті понесені збитки за  страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 7 127 24 547
збиток 2095 ( - ) ( - )

Д охід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов ’язань

2105 "

Д охід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 3 130 2 655
у  тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за  
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 7 412 ) ( 9 419 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 219 ) ( 3 167 )

у  тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 " -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 626 14 616
збиток 2195 ( - ) ( - )

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 37 -
Інші доходи 2240 8 2

у  тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 - “

Фінансові витрати 2250 ( 271 ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 54 ) ( 47 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 346 14 571
збиток 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (76) (2 692)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - “

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 270 11 879
збиток 2355 ( - ) ( - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - “

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) 2465 270 11 879

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 3 094 3 201
Витрати на оплату праці 2505 27 244 35 019
Відрахування на соціальні заходи 2510 5 991 7 644
Амортизація 2515 1 501 1 314
Інші операційні витрати 2520 8 875 8 966
Разом 2550 46 705 56 144

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 2018800 2018800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2018800 2018800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,13374 5,88419
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615 0,13374 5,88419
Дивіденди на одну просту акцію ..... ..................... 2650 0,07653 2,94210

Керівник

/
Головний бухгалтер

ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Ж Андрющенко Олена Єгорівна



Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно- 
конструкторський інститут "Енергопроект"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

2020
КОДИ

_ Ш
14078902

01

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма N3 КодзаДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 58 319 55 662
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування ЗОЮ 633 545
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2 839 3 276
Надходження від повернення авансів 3020 83 10
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 868 378
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 2 073 1 748
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 “

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 202 132
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 10 685 ) ( 10 106 )
Праці 3105 ( 24 236 ) ( 27 696 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6 453 ) ( 7 346 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 15 769 ) ( 15 299 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1 143 ) ( 1 359 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 7 740 ) ( 6 136 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 6 886 ) ( 7 804 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 83 ) ( 949 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( 91 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 2 351 ) ( 833 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5 440 -569

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 . _

дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 - -



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 1427 ) ( 790 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ( ) ( )
іншої господарської одиниці 3280 - -
Інші платежі 3290 ( ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1 427 -790

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 . _

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( 5 240 ) ( 2 906 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( ) ( ” )

Витрачання на придбання частки в дочірньому ( ) ( )
підприємстві 3370 - -
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у ( ) ( )
дочірніх підприємствах 3375 - - .
Інші платежі 3390 ( ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5 240 -2 906
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1 227 -4 265
Залишок коштів на початок року 3405 2 985 7 395
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (12) (145)
Залишок коштів на кінець року—- — " ч 3415 1 746 2 985

Керівник - ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухга.ітер _______  -'/____ Андрющенко Олена Єгорівна



Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно- за ЄДРПОУ
конструкторський інститут "Енергопроект"_______________________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020

КОДИ
оГ

14078902

01

Звіт про власний капітал 
за Рік 2019 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)

капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

д о 
пла

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 505 57 896 740 139 27613 - - 86 893

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - -
Скоригований зали
шок на початок року 4095 505 57 896 740 139 27 613 - - 86 893

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 270 270

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200 (5 572) (5 572)

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215
Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сума чистого прибутку  
на матеріальне 
заохочення 4225
В н еск и  уч асн и к ів :
Внески д о  капіталу 4 2 4 0 - - - - - - - -

Погаш ення забор го
ваності з капіталу 4245 - - - - - - - -

В и л у ч ен н я  к ап іт ал у:
Викуп акцій (часток) 4 2 6 0 - - - - - - - -

П ерепродаж  викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викупле
них акцій (часток) 4 2 7 0 - - - - - - - -

Вийучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменш ення номіналь
ної вартості акцій 4 2 8 0 - - - - - - - -

Інші зм іни  в капіталі 4 2 9 0 - 17 203 - - - - 17 203

П ридбання (продаж ) 
неконтрольованої 
частки в дочірньом у  
підприємстві 4291
Р а зо м  зм ін  у  к а п іт а л і 4 2 9 5 - 17 203 - - (5 302) - 11 901

З а л и ш о к  н а  к ін ец ь  
р ок у 4 3 0 0 505 75 099 740 139 22311 - - 98 794

Керівник ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Г оловний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорівна
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

за 2019 рік

І. Основні відомості про Товариство:

1. Повна офіційна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»»;

2. Код ЄДРПОУ- 14078902
3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство, тип -  приватне;
4. Місцезнаходення: проспект Московський, буд. 10/12, м. Харків, 61003;
5. Номера телефонів: ((057) 731-14-77;
6. Державна реєстрація: АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було зареєстровано Виконавчим 

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

7. Посадові особи: Відповідно до Статуту АТ XI «Енергопроект» посадовими особами 
органів Товариства є фізичні особи -  Голова та члени Наглядової ради, голова та члени 
Ревізійної комісії, Генеральний директор та члени Дирекції (далі - директори):

- т.в.о. Генерального директора -  Гречка Олександр Миколайович (обраний 
рішенням Наглядової ради від 04.04.2018 -  протокол засідання № 11-2018 від 04.04.2018, 
наказ № 63/к від 05.04.2018);

- Головний бухгалтер -  Андрющенко Олена Єгорівна (призначена на посаду за 
Наказом № 421/к від 14.10.2009);

- Заступник генерального директора -  директор технічний Шапар Світлана Іванівна 
(наказ № 268/к від 18.09.2017);

- Заступник директора технічного Виставна Олена Володимирівна (наказ № 268/к 
від 18.09.2017);

- Заступник генерального директора з економіки і фінансів Андрющенко Олена 
Єгорівна (наказ про покладання обов’язків № 270/к від 19.09.2017);

- Голова Наглядової ради АТ XI «Енергопроект» Попов Дмитро Сергійович 
(рішення річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 19.04.2018 -  протокол б/н від 
19.04.2018, протокол Наглядової ради № 14-2018 від 23.05.2018). Відповідно до наказу Фонду 
державного майна України № 794 від 05.08.2019 у зв’язку із припиненням повноважень 
попереднього представника акціонера Попова Д.С., замість нього призначений до складу 
Наглядової ради новий представник акціонера Сачівко Андрій Іванович. 12.09.2019 на 
засіданні Наглядової ради (протокол № 26-2019 від 12.09.2019) з числа членів Наглядової 
ради Сачівко А.І. обраний Головою Наглядової ради АТ XI «Енергопроект»;

- Заступник голови Наглядової ради АТ XI «Енергопроект» Корнієнко Алла 
Григорівна (рішення річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 19.04.2018 -  
протокол б/н від 19.04.2018, протокол Наглядової ради № 14-2018 від 23.05.2018);

- Член, Наглядової ради АТ XI «Енергопроект» Гриненко Рита Леонідівна (рішення 
річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 19.04.2018 -  протокол б/н від 
19.04.2018);
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- Член, секретар Наглядової ради АТ XI «Енергопроект» Шеховцова Валерія 
Сергіївна (рішення річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 19.04.2018 -  
протокол б/н від 19.04.2018, протокол Наглядової ради № 14-2018 від 23.05.2018);

- Член Наглядової ради АТ XI «Енергопроект» Зозуля Андрій Володимирович 
(рішення річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 19.04.2018 -  протокол б/н від 
19.04.2018);

Рішенням річних Загальних зборів АТ XI «Енергопроект» від 19.04.2019 (протокол 
річних Загальних зборів б/н від 19.04.2019) обрано членів Ревізійної комісії Товариства: Фонд 
державного майна України, Стрілець Людмила Вікторівна, Гужва Миколай Миколайович.

Відповідно до ст.237 Цивільного кодексу України, законів України «Про акціонерні 
товариства» та «Про управління об’єктами державної власності», та на виконання рішення 
Загальних зборів акціонерів АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» від 19.04.2019, Фондом державного 
майна України видано наказом № 613 від 24.06.2019, відповідно до якого уповноважив на 
представництво інтересів Фонду державного майна України в Ревізійній комісії АТ XI 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» Козленко Поліну Сергіївну -  головного спеціаліста відділу звітності 
Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської 
діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з 
питань банкрутства Фонду державного майна України

8. Основні види діяльності за КВЕД:
-71.11 - діяльність у сфері архітектури;
- 71.12 -  діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах;
- 74.90 -  інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

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

10. Ліцензії
- ліцензія на проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, 

аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією 
людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв 
блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння на об’єктах з високим, середнім та незначним 
ступенем ризику щодо пожежної безпеки», видана Державним департаментом пожарної 
безпеки МНС України від 26.03.2010 р. термін дії - безстроковий. Серія АВ № 518759.

11. Відокремлених підрозділів (філій та представництв) АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не
має.

12. Кількість працівників станом на 31.12.2019р. складає 233 особи
13. Відомості про засновників: акціонерне товариство «Харківський науково-

дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» є новим найменуванням, 
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 
514-VI, Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно- 
конструкторський інститут «Енергопроект», заснованого згідно з рішенням регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 20 березня 1996 р. № 
397-п шляхом перетворення державного підприємства Харківський Державний науково- 
дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», зареєстрованого 
Червонозаводським райвиконкомом м. Харкова розпорядженням від 10.11.1993 № 924, 
реєстраційний № 20 від 10.12.1993 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу
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Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання 
приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 699/94 та постанови 
Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 р. № 686 «Про затвердження порядку 
перетворення в процесі приватизації державних підприємств в відкриті акціонерні 
товариства».

14. Після завершення процедури відновлення інформації про власників іменних цінних 
паперів, за даними Реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства 
«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» 
(скорочена назва -  АТ XI «Енергопроект»), складеного станом на 13.04.2018 (дата складання 
-  16.04.2018, вих. № 153738зв) власниками іменних цінних паперів Акціонерного товариства 
«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» є 
50 осіб, в тому числі 1 юридична особа та держава в особі Фонду державного майна України, 
48 фізичних осіб.

Держава в особі Фонду державного майна України володіє 1009401 цінних паперів, що 
становить 50,000049 відсотків у статутному капіталі АТ XI «Енергопроект».

Юридична особа -  ВІ8СОМЕ ПМІТЕО (Кіпр) володіє 609528 цінних паперів, що 
становить 30,192589 відсотків у статутному капіталі АТ XI «Енергопроект».

Фізичні особи (48 фізичних осіб) володіють 271 032 шт. ц.п., що становить 13,433822 
відсотки у статутному капіталі АТ XI «Енергопроект».

Оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками -  128 649 шт. ц.п., 
що становить 6,372548 відсотків у статутному капіталі АТ XI «Енергопроект».

15. Випуск акцій: випуск акцій простих іменних АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» у 
бездокументарній формі номінальною вартістю 0,25 гривень кожна у кількості 2 018 800 (два 
мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) шт. на загальну суму 504 700 (п’ятсот чотири тисячі 
сімсот) гривень 00 копійок зареєстровано Харківським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код цінних паперів (І8Ш) 
ЦА2000801009), реєстраційний № 881/20/1/98. Дата реєстрації Свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій 29 вересня 1998 р.

Привілейовані акції або акції на пред'явника не випускалися.
16. Фінансова звітність станом на 31.12.2019 р. підписана т.в.о. генерального директора 

07.02.2020р.
17. Мета:

Метою АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є здійснення підприємницької діяльності для 
одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у 
вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами 
дивідендів.

Операційне середовище
Товариство усвідомлює, що на процес прийняття рішень поставлених завдань будуть 

впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть стримувати або 
стимулювати розвиток. Керівництво вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш 
впливових факторів.

Фактори зовнішнього середовища: політична та економічна криза, темпи росту ВВП; 
інфляційні процеси; монетарна політика НБУ; рівень грошових доходів населення; 
законодавча база (в т.ч. податкове законодавство), її стабільність та прозорість; 
кредитоспроможність та платоспроможність контрагентів Товариства; інвестиції та ступінь 
розвитку фондового ринку та інші.

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, умінь та навичок персоналу;
технологічна ефективність; гнучкість системи управління Товариством та її адекватність
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завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність Товариства в різних сегментах 
ринку; структура, строковість та вартість ресурсів; розвиненість відносин з клієнтами; спектр 
продукції, її якість, вартість та інші.

Розвиток України в 2019 році, як і в 2018 році перебував під суттєвим впливом 
несприятливих чинників, а економіка України зазнала економічних та політичних ризиків. 
Зростання політичної напруженості та військові дії на сході України негативно вплинули на 
фінансові ринки і зумовили девальвацію національної валюти по відношенню до іноземних 
валют. Керівництво Товариства вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для 
підтримки економічної стабільності в умовах, що склалися. Існуючий стан економіки та 
тенденції її розвитку дозволяють зробити найбільш точним лише короткочасний прогноз 
зовнішнього середовища, в якому діє Товариство.

II. Основа надання інформації

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

Валютою фінансової звітності є грошова одиниця України -  гривня, одиниця виміру - 
тис. грн.

Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки 
основних засобів 3 групи.

Застосування припущення безперервності
Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення про безперервність 
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається у ході 
звичайної діяльності.

Ідентифікація фінансової звітності
Дана фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення

Звітний період фінансової звітності
Звітний період, за який формується фінансова звітність, вважається рік.
Проміжна фінансова звітність складена за 2019 рік, тобто за період з 01 січня по 31 

грудня 2019 року.
АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» вперше прийняло МСФЗ у 2012 р. Датою першого 

застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності за МСФЗ (дата 
переходу) визначається 01 січня 2012р.

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

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

III. Основи облікової політики та складання звітності складеної за МСФЗ
Основні принципи облікової політики за МСФЗ АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» на 2019 рік 

затверджені наказом від 02.01.2019 р.
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Проміжна фінансова звітність за МСФЗ за 2019 рік включає:
Баланс (Звіт про фінансовий стан),

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід),
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом),

Звіт про власний капітал,
- Примітки до фінансової звітності

Валютою фінансової звітності за МСФЗ є грошова одиниця України -  гривня, одиниця 
виміру - тис. грн..

3.1. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за собівартістю. Після 

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

3.2. Основні засоби
До складу основних засобів АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відносить матеріальні активи, 

які: а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг 
для надання в оренду або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного періоду; в) вартість яких перевищує 6000 грн.

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації за винятком групи 3 “Будинки і споруди”, яка обліковуються по справедливій 
(переоціненій) вартості за вирахуванням накопиченої амортизації.
Амортизація основних засобів за балансовим рахунком 10 розраховується за прямолінійним 
методом виходячи з первісної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості кожного об'єкта 
основних засобів, починаючи з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію 
протягом терміну їх використання. Строк корисної експлуатації визнається окремо на 
підставі рішення комісії. На оцінку терміну корисного використання та ліквідаційної вартості 
необоротних активів впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, 
зміни у законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво АТ XI 
“ЕНЕРГОПРОЕКТ” на кінець кожного фінансового року перевіряє правильність 
застосовуваних термінів корисного використання та ліквідаційної вартості активів. Даний 
аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, 
протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди АТ XI “ЕНЕРГОПРОЕКТ”.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів за рахунком 11 
розраховується шляхом списання 100% у перший місяць використання.

3.3. Запаси
Запаси визнаються АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як активи, які: а) утримуються для 

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

Первісно запаси оцінюються АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за собівартістю.
Для визначення собівартості запасів АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» застосовує метод 
середньозваженої вартості. Середньозважена собівартість визначається шляхом поділу 
сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції. 
Також, на кожну звітну дату АТ XI “ЕНЕРГОПРОЕКТ” оцінює товарно-матеріальні запаси на 
наявність надлишків і застарілості запасів. ,
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3.4. Визнання та оцінка фінансових інструментів
АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у 

балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового 
інструменту.

За строком виконання зобов’язань фінансові активи АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 
класифікує наступним чином: короткострокові -  до одного року, довгострокові -  більш 
одного року.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання 
обох зазначених нижче умов:
(а) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових 
активів для одержання договірних грошових потоків; і
Ь) договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Фінансові активи, утримані до їх погашення, для продажу або позики та дебіторська 
заборгованість (за винятком торговельної дебіторської заборгованості), первинно оцінюються 
АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за справедливою вартістю плюс прямі витрати, пов’язані з 
придбанням.

Після первинного визнання фінансові активи відображаються на дату балансу за 
амортизованою вартістю.

Довгострокова дебіторська заборгованість підлягає дисконтуванню з застосуванням 
наступних ставок:
- для безвідсоткових позик ставка дисконтування та для відсоткових, якщо відсоткова ставка 
значно відрізняється від ринкової -  середня ринкова ставка відсотків для фізичних осіб;
- для відсоткових позик, якщо відсоткова ставка незначно відрізняється від ринкової -  ставка 
відсотків, визначена договором;
- безвідсоткові векселя, тощо -  подвійна облікова ставка НБУ.

Витрати на позики, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як 
частина собівартості активів, визнаються АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як витрати періоду.

3.5. Грошові кошти та еквіваленти гро ш о вих  коштів
Грошовими коштами АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є: на поточних банківських рахунках, 

грошові кошти в касі підприємства, грошові кошти в дорозі, в акредитивах, на корпоративних 
платіжних картках та депозитні сертифікати строком до трьох місяців з дати придбання.

При складанні Звіту про рух грошових коштів застосовується прямий метод, при якому 
розкривається інформація про зміни, що відбулися в грошових коштах протягом звітного 
періоду.

Залишки грошових коштів обліковуються у національній валюті -  гривня за 
номінальною вартістю. Операцію в іноземній валюті АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відображає 
після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті 
курс “спот” між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції.

3.6. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як фінансові активи 

(за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів 
або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та бюджетом).

Торговельна дебіторська заборгованість при первісному визнанні оцінюється за ціною 
операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФ315), якщо торговельна дебіторська 
заборгованість не містить значного компоненту фінансування згідно з МСФ315.

На звітну дату АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінює, чи є об’єктивне свідчення того, що 
корисність фінансового активу може зменшуватись. Резерв на знецінення дебіторської 
заборгованості нараховується, якщо існує об’єктивний доказ того, що контрагент не зможе 
виконати свої зобов’язання перед АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ», а саме існують значні фінансові
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труднощі, вірогідність банкрутства, порушені строки виконання зобов’язань, фактичний 
розрив контракту, зникнення активного ринку для цього фінансового активу. Якщо є 
об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість 
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Сума збитків 
визнається у прибутку чи збитку. Резерв сумнівних боргів нараховується на основі 
класифікації дебіторської заборгованості та формується виходячи з платоспроможності 
окремих (конкретних) дебіторів.

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

Довгострокову дебіторську заборгованість АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінує за 
амортизаційною вартістю із застосуванням ставки дисконтування -  розрахована як середня за 
З місяці, що передує операції, на підставі статистичних даних НБУ, розміщених на сайті.

3.7. Фінансові зобов’язання
Фінансовим зобов’язанням для АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є: будь-яке зобов’язання, 

що є: а) контрактним зобов’язанням (надані грошові кошти або інший фінансовий актив 
іншому суб’єктові господарювання, або обмін фінансовими активами або фінансовими 
зобов’язаннями з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими 
для суб’єкта господарювання),
б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними 
інструментами капіталу суб’єкта господарювання.

Первинно фінансові зобов’язання оцінюються АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків та збитків плюс прямі 
витрати, пов’язані з придбанням або випуском. Потім Товариство оцінює фінансові 
зобов’язання по амортизованою вартістю.

3.8. Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо АТ ХІ«ЕНЕРГОПРОЕКТ» має 

юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити 
взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.

3.9. Доходи та витрати
Дохід визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод АТ XI 

“ЕНЕРГОПРОЕКТ” оцінюється як вірогідне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а 
також у разі відповідностей спеціальним критеріям для кожного виду діяльності АТ XI 
“ЕНЕРГОПРОЕКТ”. Сума доходу не вважається достовірною до тих пір, поки не будуть 
дозволені всі умовні зобов’язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках АТ XI 
“ЕНЕРГОПРОЕКТ” ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип 
операції та особливі умови кожної угоди.

Виручка оцінюється за справедливою вартістю суми компенсації, отриманої або яка 
підлягає отриманню за продаж товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності 
АТ XI “ЕНЕРГОПРОЕКТ”. Виручка відображається за вирахування податків і мит з продажів, 
знижок і внутрішньогрупових операцій.

Виручка від надання послуг (виконанню робіт) визнається виходячи зі стадії 
завершеності робіт за кожним договором. Оцінку ступеню завершеності операцій по наданню 
послуг (виконанню робіт) здійснюється шляхом вивчення роботи, при цьому доходи 
відображаються в звітному періоду підписання акту наданих послуг (виконаних робіт) чи 
затвердження звіту комісіонера.
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Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи.

Дохід від дивідендів визнається коли встановлено право на отримання платежу.

3.10. Податок на прибуток
Податкові активи і зобов’язання у фінансової звітності за МСФЗ визначаються АТ XI 

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

3.11. Умовні зобов’язання та активи
АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не визнає умовні зобов’язання. Інформацію про умовне 

зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 
економічні вигоди, не є віддаленою.

3.12. Забезпечення
Забезпечення АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає, якщо: а) суб’єкт господарювання має 

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

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

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

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

фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда.
Облік оренди, як орендаря, здійснюється з застосуванням МСФЗ 16 «Оренда».
Дохід від оренди за угодами про операційну оренду АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає 

на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені 
при отриманні доходу від оренди, визнаються витратами.

3.14. Припинення діяльності
Припинення діяльності ні в звітному, ні в попередньому роках не мало місця.

3.15. Звітність за сегментами

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
Примітки до фінансової звітності -  31 грудня 2019 року
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АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» для себе визначив первинним розкриття інформації по 
операційному сегменту відповідно до критерію економічної діяльності, а саме у сфері 
інжинірингу. Товариство здійснює свою діяльність у сфері інжинірингу здебільшого в одному 
географічному сегменті -  на території України.

3.16. Прийняття нових стандартів
При складанні фінансової звітності за МСФЗ АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» застосувало 

всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені Радою з МСФЗ та Комітетом з 
тлумачень Міжнародної фінансової звітності, які належать до його операцій і які набули 
чинності станом на 31 грудня 2018р.

АТ XI “ЕНЕРГОПРОЕКТ” не застосовувало достроково стандарти, роз’яснення та 
поправки, які були випущені, але не набрали чинності. Керівництво та управлінський 
персонал проводять дослідження щодо потенційного впливу на фінансову звітність.

Нові стандарти, роз’яснення та поправки до діючих стандартів та роз’яснень

МСФЗ та правки до них Основні вимоги Ефективна
дата

Концептуальна основа 
фінансової звітності

У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і 
зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення 
визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у 
фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, 
представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати 
користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні 
економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через 
підтримку нейтральність представлених даних. Обачність 
визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах 
невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті 
операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ 
передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про 
фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і 
розкриття», визначається, що дані фінансової звітності 
представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, 
а також за певних обставин - прогнозні дані.
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», 
під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має 
чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що 
Рада МСФЗ більше не розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, 
скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не 
відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього 
визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / 
зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична 
і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), 
інформації, яку вони надають.

01.01.2020

МСФЗ 3 «Об’єднання 
бізнесу»

Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес 
складається із внесків і суттєвих процесів, які у сукупності формують 
здатність створювати віддачу.
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність 
внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які 
знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У 
разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалося 
бізнесом, має бути наявним організований трудовий колектив. 
Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на 
товарах і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні 
інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються 
результати у формі скорочення витрат та інших економічних вигод. 
Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати спроможність 
учасників ринку замінювати відсутні елементи чи інтегрувати 
придбану діяльність і активи.
Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані 
активи не вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива 
вартість придбаних валових активів сконцентрована в одному активі 
(або групі аналогічних активів).

01.01.2020
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МСБО 1 «Подання 
фінансової звітності» та 

МСБО 8 «Облікова політика, 
зміни в облікових оцінках та 

помилки»

Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього 
визначення та застосування цього поняття завдяки включенню 
рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших 
стандартах МСФЗ.
Ін ф орм ація  є  сут т євою , якщ о обгрун т ован о  очікуєт ься, щ о її  
пропуск, спот ворен ня а б о  зат ум анен ня м о ж е вплинут и на р іш ен н я  
основних кори ст увач ів  ф ін а н со во ї зв іт н ост і за га л ьн о го  призначення, 
вин есен і на п ід ст а в і т а к о ї ф ін а н со во ї звіт ност і, щ о п р едст а вл я є  
ф ін а н со ву  інф орм ац ію  п р о  зв іт ую ч у ком панію  
Зміни забезпечують послідовність використання визначення 
суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.

01.01.2020

МСБО 10 «Події після 
звітного періоду», МСБО 34 

«Проміжна фінансова 
звітність», МСБО 37 

«Забезпечення, 
непередбачені зобов'язання 
та непередбачені активи", 

Керівництво із застосування 
МСФЗ 2 «Виплати на основі 

акцій», Посібник з 
застосування МСФЗ 4 

«Договори страхування», 
Основи для висновків до 

МСФЗ 17 «Страхові 
контракти».

У всіх випадках словосполучення «економічні рішення» замінено 
словом «рішення», а поняття «користувачі» звужено до «основних 
користувачів».

01.01.2020

МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». МСФОЗ 7 
«Фінансові інструменти: 
розкриття інформації», 
МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та 
оцінка»

Зміни стосуються процентних ставок (такі як 1.1ВОК. ЕІЛШЗОК. і 
ТІВОК), що використовуються в різних фінансових інструментах: від 
іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки

-  змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування 
передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на 
якому засновані грошові потоки, що хеджуються і грошові потоки від 
інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;

-  обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо 
впливає реформа внутрішньобанківської ставки рефінансування;

-  не можна використовувати для усунення будь-яких інших 
наслідків реформи;

-  вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок 
на відносини хеджування.

01.01.2020

У відповідності до вимог МСБО 1 Товариство прийняло рішення подавати інформацію про 
сукупний дохід у одному звіті -  Звіт про фінансові результати.

Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації
Змін в облікових політиках протягом 2019 року не було.

СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
Застосування облікової політики Товариства вимагає від Керівництва застосування 

професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та 
зобов'язань, які не завжди є очевидними з інших джерел. Оцінки та судження базуються на 
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються 
обґрунтованими. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у Керівництва Товариства 
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих 
розрахунків.
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Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати 
переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд 
оцінки, якщо результат перегляду впливає на поточний або майбутній періоди. Області, де такі 
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та 
області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової 
звітності за МСФЗ, наведені нижче.

Термін корисного використання необоротних активів та визначення їх ліквідаційної 
вартості

Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, що належать Товариству, 
амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом усього строку їх корисного 
використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів і операційних розрахунків 
Керівництва Товариства щодо даних активів.

На оцінку терміну корисного використання та ліквідаційної вартості необоротних 
активів впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни у 
законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво Товариства періодично 
перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного використання та ліквідаційної 
вартості активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і 
очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди Товариству.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість відображається у звітності по чистій ціні реалізації за 

вирахування резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів розраховується на підставі 
оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні 
резерву Керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальні економічні умови, 
специфіку галузей, історію роботи з покупцем. Невизначеності, пов’язані зі змінами 
фінансового положення покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути 
на величину і час створення резерву сумнівних боргів.

Оподаткування
Постійні зміни в Податковий кодекс України та неоднозначне трактування його норм 

контролюючими органами та суб’єктами господарювання підвищують ризик донарахування 
податкових зобов’язань при проведенні податкових перевірок. Такі зобов’язання можуть 
включати самі податки, а також штрафи і пеню, і їх суми можуть бути суттєвими.

Знецінення активів
Балансова вартість активів Товариства переглядається на предмет виявлення ознак, що 

свідчать про наявність знецінення таких активів. Якщо які-небудь події або зміна обставин 
свідчать про те, що поточна вартість активів може виявитися невідшкодовуваною, Товариство 
оцінює відшкодовувану вартість активів. Така оцінка призводить до необхідності прийняття 
низки суджень щодо довгострокових прогнозів майбутньої виручки і витрат, пов’язаних з 
розглянутими активами. У свою чергу, ці прогнози є невизначеними, оскільки будуються на 
припущеннях про рівень попиту на продукцію і майбутніх ринкових умовах. Наступні й 
непередбачені зміни таких припущень і оцінок, використаних при проведенні тестів на 
знецінення, можуть призвести до іншого результату по порівнянні з представленим у цій 
фінансовій звітності.
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Судові розгляди
Керівництво Товариства висуває суттєві припущення при оцінці та відображенні запасів 

і ризику схильності впливу умовних зобов’язань, пов’язаних з поточними судовими 
розглядами і іншими неврегульованими позовами, а також іншими умовними зобов’язаннями. 
При оцінці ймовірності задоволеного позову Товариства або виникненні матеріальних 
зобов’язань, а також при визначенні вірогідних сум остаточних розрахунків або зобов’язань 
необхідні судження Керівництва. Через невизначеність, властивої процесу оцінки, фактичні 
витрати можуть відрізнятися від первісних розрахунків. Такі попередні оцінки можуть 
змінюватися по мірі надходження нової інформації, отриманої від внутрішніх фахівців 
Товариства, якщо такі є, або від третіх сторін, таких, як адвокати. Перегляд таких оцінок може 
мати значний вплив на майбутні результати операційної діяльності.

4. Дохід від реалізації, собівартість реалізації

Сума, тис. гри.
2018 р 2019 р

Виручка 72817 43147
Інші доходи 2657 3175
Разом доходів 75474 46322
Матеріали 2141 2059
Витрати на оплату праці 39824 28612
Єдиний соціальний внесок 7066 6850
Амортизація 1426 1394
Інші витрати, послуги сторонніх організацій 10446 6790
Разом витрат 60903 45705
Фінансові витрати 271
Прибуток до оподаткування 14571 346
Податок на прибуток 2692 76
Чистий прибуток (збиток) 11879 270

5. Інші операційні доходи

Складові операційних доходів
Сума, тис. гри.

2018 р 2019 р
Операційна оренда 701 1178
Курсова різниця 200 91
Відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг та 
інші послуги 232 646

Відсотки за залишками коштів на рахунках 378 868
Нараховані пені, штрафи 795
Відшкодування раніше списаних активів 26
інші 158 92
Річний перерахунок ПДВ 141
Доходи від реалізації валюти 70 91
Відшкодування виплати відпусток ліквідаторам ЧАЕС 23
Відшкодування збитків 97
Всього 2657 3130

6. Адміністративні витрати
Складові адміністративних витрат Сума, тис. гри.

2018 р 2019 р
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Витрати на службові автомобілі 219 214
Витрати на оренду службових автомобілів 34
Витрати на страхові послуги 13 5
Витрати на аудиторські послуги 62 73
Витрати на службові відрядження 176 124
Витрати на зв’язок 233 219
Витрати на оплату праці з нарахуванням 6139 4765
Амортизація основних засобів 84 115
Організаційно-технічні послуги 15
Консультаційно-інформаційні послуги 55 44
Юридичні послуги 98 56
Послуги з оцінки майна 17 4
Витрати на охорону праці 18 20
Витрати на підвищення кваліфікації кадрів 1
Витрати на утримання 03 1 5
Інші 1
Інші адміністративні витрати, у т.ч.: 2302 1718

-Послуги банку 214 168
-Податки та збори 974 586
-витрати на матеріали 60 56
-інші
Інші у т.ч. 1054 908

-Ліцензії та сертифікати 80 108
-держмито 39 8

-участь у тендерах 60 42
-інформаційне забезпечення 148 76
-комунальні послуги, охорона 509 548
-проведення зборів акціонерів, обслуговування цінних паперів 

(акцій)
46 51

-інші 172 75
Всього 9419 7412

7. Інші операційні витрати

Складові операційних витрат
Сума, тис. гри.

2018 р 2019 р
Інші операційні витрати, у т.ч.
-курсові різниці 957 190
-відрахування до резерву сумнівних боргів 17
Інші, у т.ч.
-витрати на виплати премій, винагород відповідно до 
колективного договору 1252 1311
-витрати на господарчі потреби невиробничого призначення, 
утримання профспілки 171 83

-членські внески 107 2
-витрати на оплату 5-ти днів листків непрацездатності 254 220
-собівартість реалізованої валюти 114 27
-експлуатаційні витрати, що до зданих в оренду площ 147 287
-податки, збори 12 5
-признані пені, штрафи 45 12
-наукова пенсія 55
-відпустки ліквідаторам ЧАЕС 29 27

13



Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
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-інші 24 38
Всього 3167 2219

8. Податок на прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання 15968 тис.грн. нараховані на тимчасову податкову 

різницю між балансовою вартістю переоціненого актива та його податковою базою згідно 
вимог МСБО 12 «Податки на прибуток».

9. Необоротні активи 

9.1. Нематеріальні активи

Авторське право, 
суміжні з ним права

Інші
нематеріальні
активи

Всього

Первісна вартість станом на 31.12.2018р. 309 2644 2953
Находження 65 65
Вибуття 57 57
Станом на 31.12.2019р. 309 2652 2961
Амортизація станом на 31.12.2018р. 285 2128 2413
Нарахування за 2019 рік 420 420
Вибуття 57 57
Станом на 31.12.2019р. 285 2489 2776

Станом на 31.12.2019 року первісна вартість повністю замортизованих нематеріальних 
активів, які ще використовуються становила 2642,3 тис. грн.

9.2. Основні засоби

Будівлі Машини та 
обладнання

Транспорт Інструменти,
прилади,

меблі

Інші
03

Всього

Справедлива вартість на (10 
та 11 рахунок) станом на 
31.12.18р.

214882 5710 880 709 2179 224360

Надходження 74 358 830 13 84 1359
Переоцінка 76437 76437
Вибуття 03 всього 85 90 1 28 204
Справедлива вартість (10 та 
11 рахунок) станом на 
31.12.2019р.

291393 5983 1620 721 2235 301952

Накопичена амортизація 
станом на 31.12.2018р.

144493 4672 542 517 2184 152408

Нарахування 55663 518 146 52 84 56463
Вибуття всього 85 90 1 28 204
в т.ч. реалізація 90 90
в т.ч. списання 85 1 28 114
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Накопичена амортизація 200156 5105 598 568 2240 208667
станом на 31.12.2019р.

З 01.01.2019 року товариство обліковує орендні відносини згідно МСФЗ 16 «Оренда». 
На початок введення в дію МСФЗ 16 «Оренда» товариством визнано актив з права 
користування та відображено у Звіті про фінансовий стан на 31.12.2019р у складі основних 
засобів у сумі 157 тис. грн. з одночасним відображенням орендного зобов’язання.

Протягом 2019 року АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було знецінено та списано необоротних 
активів (признані збитки від зменшення корисності) на суму 114 тис грн.

Станом на 31.12.2019 року первісна вартість повністю замортизованих основних 
засобів, які ще використовуються становила 4901,9 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 року балансова вартість основних засобів, що не 
використовуються становила 0 грн.

У звітному періоді була проведена переоцінка основних засобів 3 групи.
Спостережуваний, 
котирується на 
активному ринку

Спостетежуваний, не 
котирується на 
активному ринку

Не спостережуваний, 
не котирує мий ( у 
рамках порівняльного 
та витратного підходу 
для відповідного типу 
майна)

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019

3 група (нерухомість, 
під’їзна дорога, ворота)

70389 91236

Основні засоби, призначені для продажу, на 31.12.2019 р. відсутні.
Амортизація основних засобів, що були переоцінені, яку віднесено на зменшення 

капіталу в дооцінках у 2019 році, склала 2948,9 тис.грн..
Станом на 31.12.19 р. був проведений аналіз причин того, що могло призвести до 

зменшення корисності активів. Причин зменшення корисності основних засобів не 
встановлено.

Станом на 31.12.19р .у  Товариства не було зобов’язань з придбання об’єктів основних 
засобів.

Обмежень на права власності та основних засобів, що передані у заставу для 
забезпечення зобов’язань, на 31.12.19 р. не було.

10.Запаси
Станом на 31.12.2019р. у складі виробничих запасів у сумі 320 тис. грн.. АТ XI 

«ЕНЕРГОПРОЕКТ» враховано матеріали за історичною собівартістю.

11. Інвестиції, доступні до продажу
АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» станом на 31.12.2019 р. не має інвестицій, доступних до 

продажу.

12. Довгострокова дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2019р. АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» має дебіторську заборгованість, що 

виникла з АТ «Сбербанк». Заборгованість, що виникла є довгострокова та потребує 
дисконтування.
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Ставка дисконтування 7,4% - розрахована як середня за 4 квартал 2019 р на підставі 
статистичних даних НБУ, розміщених на офіційному сайті. Дата виникнення заборгованості 
06.12.2019р, дата погашення 19.03.2022р.

Довгострокові зобов’язання відображено у балансі за їх теперішньою вартістю у сумі 
1345 тис. грн.. з подальшою амортизацією дисконту.

13. Дебіторська заборгованість
31.12.2018р 31.12.2019р.

Торгова дебіторська заборгованість 28325 17345
Аванси, видані 417 238
Дебіторська заборгованість з бюджетом
Інша дебіторська заборгованість 924 842
Чиста вартість дебіторської заборгованості 29666 18425

Протягом 2019 року АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» сформовано резерву сумнівних боргів 
на суму 17 тис.грн.

Безнадійна дебіторська заборгованості списана за 2019 році у розмірі 0 тис. грн.

14. Грошові кошти

31.12.2018р 31.12.2019р.
Каса та рахунки в банках, грн. 2703 1660
Каса та рахунки в банках, валюта 282 86
Всього 2985 1746

15. Статутний капітал

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

За звітний період будь-яких змін до статуту, пов’язаних зі зміною розміру статутного 
капіталу, АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» зареєстровано не було.

16. Кредиторська заборгованість

31.12.2018р 31.12.2019р.
Торгівельна кредиторська заборгованість 1377 2109
Одержані аванси 9 84
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

58

Поточні зобов’язання зі страхування 645 375
Поточні зобов’язання з оплати праці 2563 1480
Інші 105 35
Кредиторська заборгованість з бюджетом, 4711 1812
Всього кредиторська заборгованість 9410 5953

Інші довгострокові зобов’язання
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З 01.01.2019 року товариство обліковує орендні відносини згідно МСФЗ 16 «Оренда». 
На початок введення в дію МСФЗ 16 «Оренда» товариством визнано актив з права 
користування та відображено у Звіті про фінансовий стан на 31.12.2019р у складі основних 
засобів у сумі 157 тис. грн. з одночасним відображенням орендного зобов’язання. Станом на
31.12.2019 р у сумі 115 тис. грн..

17.3абезпечення
Станом на 31.12.2019р. АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ » оцінює очікувану вартість 

накопичуваних компенсацій за відсутність у вигляді додаткової суми, яку очікує виплатити в 
результаті невикористаного права. Сума накопичуваних компенсацій за відсутність 
(забезпечення виплат персоналу, а саме резерв відпусток) складає суму 2741 тис. грн.

18.Власний капітал

За звітний період відбулися зміни у власному капіталі, а саме:
Тис. грн

Власний капітал станом на 01.01.2019 р 86893
виплата дивідендів на державну частку 2970
виплата дивідендів акціонерам 2602
прибуток за 2019 рік 270
амортизація з дооцінки основних засобів 17203
Власний капітал станом на 31.03.2019 р 98794

19.Умовні зобов’язання 
Судові справи

Керівництво АТ XI “ЕНЕРГОПРОЕКТ” висуває суттєві припущення при оцінці та 
відображенні запасів і ризику схильності впливу умовних зобов’язань, пов’язаних з 
поточними судовими розглядами і іншими неврегульованими позовами, а також іншими 
умовними зобов’язаннями. При оцінці ймовірності задоволеного позову АТ XI 
“ЕНЕРГОПРОЕКТ” або виникненні матеріальних зобов’язань, а також при визначенні 
вірогідних сум остаточних розрахунків або зобов’язань необхідні судження керівництва. 
Через невизначеність, властиву процесу оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від 
первісних розрахунків. Такі попередні оцінки можуть змінюватися по мірі надходження нової 
інформації, отриманої від внутрішніх фахівців АТ XI “ЕНЕРГОПРОЕКТ”, якщо такі є, або від 
третіх сторін, таких, як адвокати. Перегляд таких оцінок може мати значний вплив на 
майбутні результати операційної діяльності.

Інформація про наявність та стан судових справ за участю АТ XI «Енергопроект» за 
2019 рік:
1. Справа № 820/2274/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом АТ XI 
«Енергопроект» до Київського об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Харкова 
про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, 
призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», і 
сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 29.08.2017 судом І 
інстанції в задоволенні позову відмовлено. 14.11.2017 Харківським апеляційним 
адміністративним судом рішення суду І інстанції апеляційна скарга Позивача залишена без 
задоволення, Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 29.08.2017 
залишено без змін. Позивачем подана до Вищого адміністративного України касаційна 
скарга. Призначена колегія судців, касаційне провадження відкрито, розгляд триває.
2. Справа № 820/2272/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом АТ XI 
«Енергопроект» до Управління Пенсійного фонду України у Московському районі м.Харкова 
про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії,
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призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», і 
сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 01.09.2017 року судом І 
інстанції позов задоволено в повному обсязі, відповідачем подано до Харківського 
апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу. За результатами розгляду даної 
справи апеляційну скаргу Управління Пенсійного фонду України в Московському районі м. 
Харкова залишено без задоволення, постанову Харківського окружного адміністративного 
суду від 01.09.2017р. по справі № 820/2272/17 залишено без змін. Відповідачем по справі 
подана касаційна скарга до Вищого адміністративного суду України. Призначена колегія 
суддів, касаційне провадження відкрито, розгляд триває.
3. Справа № 823/869/17, Черкаський окружний адміністративний суд, позов АТ XI 
«Енергопроект» до Управління Пенсійного фонду України в м.Черкаси Черкаської області 
про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, 
призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», і 
сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. Судом І інстанції у 
задоволенні позову відмовлено, позивачем подано апеляційну скаргу до Київського 
апеляційного адміністративного суду. 22.11.2017 Київським апеляційним адміністративним 
судом апеляційна скарга Позивача залишено без задоволення, постанова суду І інстанції 
залишена без змін. Позивачем подана касаційна скарга до Вищого адміністративного суду 
України. Відкрито провадження та призначено склад суду. Розгляд триває.

4. Справа № 820/2739/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом АТ XI 
«Енергопроект» до Слобожанського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 
м.Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою 
пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 05.09.2017 
судом І інстанції в задоволенні позову відмовлено. Позивачем подана до Харківського 
апеляційного адміністративного суду апеляційна скарга. За результатами розгляду 
Харківським апеляційним адміністративним судом винесена ухвала від 11.12.2017 по справі 
№ 820/2739/17 про залишення постанови Харківського окружного адміністративного суду від 
05.09.2017 року без змін, залишення апеляційної скарги АТ XI «Енергопроект» без 
задоволення, в зв’язку з цим АТ XI «Енергопроект» подана касаційна скарга до Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду України, відкрито провадження, розгляд 
триває.

5. Справа № 820/4046/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом АТ XI 
«Енергопроект» до Київського об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Харкова 
про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, 
призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», і 
сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 13.12.2017 року судом І 
інстанції винесено постанову про часткове задоволення позовних вимог, в зв’язку з цим, АТ 
XI «Енергопроект» подана до Харківського апеляційного адміністративного суду апеляційну 
скаргу. Харківським апеляційним адміністративним судом винесено постанову 28.02.2018 про 
залишення без задоволення апеляційної скарги АТ XI «Енергопроект», залишення без змін 
постанови Харківського окружного адміністративного суду від 13.12.2017 по справі № 
820/4046/17. Подана касаційна скарга до Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного суду України, справу направлено до суду касаційної інстанції, розгляд триває.

6. Справа № 820/4047/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом АТ XI 
«Енергопроект» до Шевченківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 
м.Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою 
пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. Судом І 
інстанції в задоволенні позову відмовлено, позивачем подано апеляційну скаргу, позивачем 
подано апеляційну скаргу, Харківським апеляційним адміністративним судом винесена 
ухвала від 04.12.2017 року про залишення без змін рішення суду І інстанції, в зв’язку з цим,
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позивачем подана до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України 
касаційна скарга. Справу направлено до суду касаційної інстанції, відкрито касаційне 
провадження, Розгляд триває.

7. Справа № 823/1552/17, Черкаський окружний адміністративний суд, позов ПАТ XI 
«Енергопроект» до Управління Пенсійного фонду України в м.Черкасах Черкаської області 
про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, 
призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», і 
сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. Судом І інстанції в 
задоволенні позову відмовлено, позивачем подано апеляційну скаргу, Київським апеляційним 
адміністративним судом відкрито апеляційне провадження. За результатами розгляду 
апеляційної скарги винесена постанова про залишення апеляційної скарги без задоволення, 
залишення постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 09.11.2017 року без 
змін, в зв’язку з цим, АТ XI «Енергопроект» подано касаційну скаргу до Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду України. Відкрито касаційне провадження, 
розгляд справи триває.

8. Справа № 759/1604/17, Святошинський районний суд міста Києва, за позовом АТ XI 
«Енергопроект» до Камурзаєва О.А. про стягнення грошової суми (інфляційні витрати, 3% 
річних за прострочення грошового зобов’язання), ціна позову 577 780,35 грн. 23.05.2018 
судом винесено Ухвалу про проведення спрощеного позовного провадження без 
повідомлення сторін. АТ XI «Енергопроект» отримало рішення Святошинського районного 
суду м.Києва про задоволення позовних вимог, стягнення з Камурзаєва О.А. 580 903,57 грн. 
Рішення суду набрало законної сили.

9. Справа № 820/6235/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом 
Слобожанського об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Харкова до АТ XI 
«Енергопроект» про стягнення 151 385,55 грн. (наукова пенсія). АТ XI «Енергопроект» 
підготовлено відзив на позов та подано відповідні докази в обґрунтування своєї правової 
позиції з метою зменшення позовних вимог. Позивачем подано заяву про уточнення позовних 
вимог (зменшення суми стягнення). 12.07.2018 року Харківським окружним 
адміністративним судом по даній справі прийнято рішення, відповідно до якого 
адміністративний позов Слобожанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України 
м. Харкова до АТ XI «Енергопроект» про стягнення заборгованості -  задоволено, стягнено з 
АТ XI «Енергопроект» суму заборгованості з відшкодування різниці між сумою пенсії, 
призначеної та виплаченої на підставі Закону України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність» в розмірі 54 515,88 грн. (п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятнадцять гривень 88 
коп.).
10. Справа № 922/677/18, Господарський суд Харківської області, за позовом Гаврилової 
В.М. (акціонера, інформація щодо якого відновлена в Реєстрі власників іменних цінних 
паперів АТ XI «Енергопроект» після виплати дивідендів -  11.2017 року) до АТ XI 
«Енергопроект» про стягнення 10 768,20 грн. (у якості дивідендів). 27.07.2018 року 
Господарським судом Харківської області за результатами розгляду даної справи винесено 
рішення про задоволення позовних вимог позивача, стягнення з АТ XI «Енергопроект» 
дивідендів в сумі 10 768,20 грн., залишем без змін постановою судів апеляційної та касаційної 
інстанцій без змін.
11. Справа № 922/677/18, Господарський суд Харківської області, за позовом Гаврилової 
В.М. (акціонера, інформація щодо якого відновлена в системі реєстру власників іменних 
цінних паперів АТ XI «Енергопроект» після сплати дивідендів -  листопад 2017 року) до АТ 
XI «Енергопроект» про стягнення 10 768,20 грн. (у якості дивідендів. 27.07.2018 судом І 
інстанції винесено рішення у справі про задоволення позовних вимог, 27.11.2018 Харківським 
апеляційним судом винесена постанова про залишення апеляційної скарги без задоволення, 
залишення рішення суду І інстанції без змін, Касаційний господарський суд у складі 
Верхового суду України за результатами розгляду касаційної скарги залишив рішення судів 
попередніх інстанцій без змін.
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12. Справа № 922/3007/19, Господарський суд Харківської області, за позовом АТ XI 
«Енергопроект» до ТОВ «ПАССАЖ-ЕКСКЛЮЗИВ» про стягнення боргу за договором 
(відшкодування витрат, пов’язаних із платою податку на землю), в межах провадження даної 
справи в суді, відповідачем по справі визнані виконані позовні вимоги.
13. Справа № 915/1695/19, Господарський суд Миколаївської області, за позовом АТ XI 
«Енергопроект» до ПП «СП «Кліматехніка» про стягнення боргу. Рішенням суду від
09.09.2019 позовні вимоги задоволені в повному обсязі, рішення надбало законної сили.

Оподаткування
У зв’язку з постійними змінами до Податкового кодексу та неоднозначним 

тлумаченням податкового законодавства України з боку податкових органів та суб’єктами 
господарювання підвищується ризик донарахування податків та зборів, нарахування штрафів 
та пені, які Підприємство змушене буде сплатити і їх суми можуть бути суттєвими. Така 
невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під 
знецінення а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство 
сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. 
Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох 
років.

Нестабільність на міжнародних Фондових ринках та фондовому ринку України
Протягом року економіки багатьох країн відчули нестабільність на фондовому ринку. 

Внаслідок ситуація, яка склалась в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання 
стабілізаційних заходів Урядом України, на дату затвердження даної фінансової звітності 
мають місце фактори економічної нестабільності. Як наслідок, існує ймовірність того, що 
активи Підприємства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю, що вплине 
на результат його діяльності.

Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність
В зв’язку з можливістю Законів та нормативних актів України швидко змінюватися, 

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

20. Знецінення національної валюти
Національна валюта -  українська гривня («грн.») -  у порівнянні з основними 

світовими валютами. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком 
України, для грн../долар США -  27,688 станом на 31.12.2018 р року та -  23,6862 станом на
31.12.2019 р.

та грн../Євро - 31,7141 на 31.12.2018 р т а -  26,4220 на 31.12.2019 р 
При складанні фінансової звітності за 2019 рік МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах 

гіпершнфляції» не застосовується, так як цей Стандарт не встановлює абсолютного рівня, на 
якому вважається, що виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти 
згідно з цим Стандартом є питанням судження. Показником гіперінфляції є характеристики 
економічного середовища в країні. Проте в країні відсутнє індексування відсоткових ставок, 
ціни згідно індексу цін, також ціни наводяться тільки в національній валюті.

21. Ступень повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат 

економічної стабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не
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зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності 
товариства. Ступень повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності 
заходів, які знаходяться поза зоною контролю АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ». Ступень 
повернення дебіторської заборгованості Товариством визначається на підставі обставин та 
інформації, які є на дату балансу.

22. Нілі та політика управління фінансовими ризиками
Фактори ризику

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

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

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

Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську 

заборгованість, банківські кредити, цінні папери. Основною метою цих фінансових 
інструментів є залучення коштів для фінансування операцій підприємства. Також 
підприємство має інші фінансові інструменти, такі як: торговельна дебіторська
заборгованість, грошові кошти.

Управління капіталом
Підприємство здійснює заходи щодо управління капіталом, спрямовані на збільшення 

рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості і власного капіталу, 
таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства 
здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому Керівництво аналізує 
вартість капіталу та притаманні йому складові ризики. На основі отриманих висновків 
підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 
фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

23. Справедлива вартість фінансових інструментів

Балансова вартість Справедлива вартість
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019

Торговельна дебіторська 
заборгованість, тис. грн..

28325 17345 28325 17345

Грошові кошти та їх еквіваленти тис. 
грн..

2985 1746 2985 1746

Інша дебіторська заборгованість тис. 
грн..

924 842 924 842

Торговельна кредиторська 
заборгованість тис. грн..

1377 2109 1377 2109
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Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також деяких 
інвестицій, доступних до продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає 
ринкового котирування цих активів.

На думку Керівництва Товариства балансова вартість фінансових активів та зобов'язань, 
визнана у фінансовій звітності приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
24. Звіт про сукупний прибуток
Загальний сукупний прибуток АТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 рік складає:

Сума, тис. грн
2018 р 2019 р

Чистий прибуток 11879 270
Сукупний дохід 11879 270

25. Операції зі зв’язаними сторонами

Сторони вважаються зв’язаними у тому разі, якщо одна із сторін має можливість 
контролювати, здійснювати суттєвий вплив на прийняття іншою стороною фінансових чи 
виробничих рішень.

Зв’язані сторони включають акціонерів, що мають контроль чи здійснюють значний 
вплив на підприємство та управлінський персонал вищого рівня. Основним акціонером АТ XI 
“ЕНЕРГОПРОЕКТ”, який здійнює значний вплив на підприємство є Держава в особі Фонду 
державного майна України (50,000049 %)
За 2019 рік операцій з пов'язаними сторонами не відбувалося, окрім виплати заробітної плати 
ключовому управлінському персоналу та дивідендів.

Винагороди ключовому управлінському персоналу
Ключовому управлінському персоналу згідно зі штатним розписом та Положеннями АТ XI 
“ЕНЕРГОПРОЕКТ” за 2019 рік була нарахована та сплачена винагорода у вигляді основної та 
додаткової заробітної плати в сумі 2790,2 тис.грн.

26. Події після дати балансу

Фінансова звітність АТ XI “ЕНЕРГОПРОЕКТ” підписана т.в.о. генерального директора 
14 лютого 2020 р. Подій після закінчення звітного періоду, які вимагають розкриття, до
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський за ЄДРПОУ

інститут "Енергопроект"
Територія ХАРКІВСЬКА______________________________________________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство_________________________________________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного за КВЕД

консультування в цих сферах ___________________________ _
Середня кількість працівників 1 219_____________________________________________________________________________
Адреса, телефон проспект Московський, буд. 10/12, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61003______________________  7311477
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку 'V ' у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
2020 110 101

14078902

6310100000
230

71.12

V
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на ЗО вересня 2020 р.
Форма №1 Код за ДКУДІ 1801001

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 185 134

первісна вартість 1001 2 961 2 963
накопичена амортизація 1002 2 776 2 829

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4 6
Основні засоби 1010 93 442 89 742

первісна вартість 1011 302 109 ЗОЇ 994
знос 1012 208 667 212 252

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 * -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 345 1 337
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - “
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 94 976 91 219

П. Оборотні активи
Запаси 1100 7 681 8 423
Виробничі запаси 1101 320 164
Незавершене виробництво 1102 7 361 8 259
Г отова продукція ПОЗ - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 17 345 23 167
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 238 161
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 842 906
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 746 172
Г отівка 1166 5 -
Рахунки в банках 1167 1 741 172
Витрати майбутніх періодів 1170 726 427
Частка нерестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в: 1181 - “
резервах довгострокових зобов’язань



резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 -
Інші оборотні активи 1190 53 59
Усього за розділом П И95 28 631 33 315

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 123 607 124 534

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

і 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 505 505
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 75 099 71 974
Додатковий капітал 1410 740 740
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 139 139
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 22311 24 024
Неоплачений капітал 1425 ( - ) < - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 98 794 97 382

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 15 968 15 968
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 115 96
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 "
'

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 * -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 “ -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 16 083 16 064

Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 58 8
товари, роботи, послуги 1615 2 109 2 965
розрахунками з бюджетом 1620 1 812 3 278
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 375 290
розрахунками з оплати праці 1630 1 480 1 111
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 84 88
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 35 35
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 2 741 3 300
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 -
Інші поточні зобов'язання 1690 36 13
Усього за розділом Ш 1695 8 730 11 088

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

1700 - “

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 123 607 124 534

Керівник

Головний бухгалтер

ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Андрющенко Олена Єгорівна

1 Визначається в порядку;-встановленому "Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та за ЄДРПОУ
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Дата (рік, місяць, число) 2020
КОДИ

10
14078902

01

за 9 Місяців 2020 Р-
Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 23 724 21 004
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -
премії, передані у  перестрахування 2012 - -
зміна р езерву  незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених 
премій

2014 - **

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 18 540 ) ( 20 281 )
Чисті понесені збитки за  страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 5 184 723
збиток 2095 ( - ) ( - )

Д охід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов ’язань

2105 "

Д охід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 1 548 2 496
у  тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за  
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 " -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 3 970 ) ( 5 644 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( • )
Інші операційні витрати 2180 ( 559 ) ( 743 )

у  тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 2 203 .

збиток 2195 ( - ) ( 3 168 )
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові д о х о д и 2220 298 -
Інші доходи 2240 35 1

у  тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 “ “

Фінансові витрати 2250 ( 324 ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 43 ) ( 45 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 2 169
збиток 2295 ( - ) ( 3 212 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (389) -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 “ “

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 1 780 .

збиток 2355 ( - ) ( 3 212 )

II. СУКУПНИЙ д о х ід

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - “

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) 2465 1 780 (3 212)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 1 594 2 415
Витрати на оплату праці 2505 14 550 20 114
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 291 4 463
Амортизація 2515 667 1 130
Інші операційні витрати 2520 3 865 5 636
Разом 2550 23 967 33 758

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер Андрющенко Олена Єгорівна



Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно- 
конструкторський інститут "Енергопроект"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

2020
КОДИ

Ї0
14078902

01

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 р.

Форма N3 КодзаДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 22 608 42 803
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування ЗОЮ 422 574
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 320 2818
Надходження від повернення авансів 3020 - 83
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 24 857
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 -
Надходження від операційної оренди 3040 1 404 1 548
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 “ “

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 64 138
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 669 ) ( 7317 )
Праці 3105 ( 12 070 ) ( 18 942 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 268 ) ( 5 043 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 6 841 ) ( 11 987 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 123 ) ( 1 143 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 3 395 ) ( 5 713 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3 323 ) ( 5 131 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2 134 ) ( 1 066 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 235 ) ( 552 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1373 3 914

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 .
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 _ _



Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( _ )
необоротних активів 3260 ( 131 ) ( 1 408 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ( ) ( )
іншої господарської одиниці 3280 - -
Інші платежі 3290 ( ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -131 -1 408

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( _ )
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( 67 ) ( 2 980 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому ( ) ( )
підприємстві 3370 - -
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у ( ) ( )
дочірніх підприємствах 3375 - -
Інші платежі 3390 ( ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -67 -2 980
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1 571 -474
Залишок коштів на початок року 3405 1 746 2 985
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (3) (19)
Залишок коштів на кінець року 3415 172 2 492

Керівник

Г оловншТбухі алтер

ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Андрющенко Олена Єгорівна



Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно- за ЄДРПОУ
конструкторський інститут "Енергопроект"_______________________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020

КОДИ
ПГ

14078902

01

Звіт про власний капітал 
за 9 Місяців 2020 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)

капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 505 75 099 740 139 22311 - - 98 794

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - -
Скоригований зал 
шок на початок р

ІИ-

оку 4095 505 75 099 740 139 22 311 - - 98 794

Чистий прибуток 
(збиток) за звітни 
період

і
4100 1 780 1 780

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200 (67) (67)

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215
Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225
В н еск и  у ч асн и к ів :
Внески д о  капіталу 4 2 4 0 - - - - - - - -

П огаш ення забор го
ваності з  капіталу 4245 - - - - - - - -

В и л у ч ен н я  к а п іт а л у :
Викуп акцій (часток) 4 2 6 0 - - - - - - - -

П ерепродаж  викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулю вання викупле
н их акцій (часток) 4 2 7 0 - - - - - - - -

Вилучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменш ення номіналь
ної вартості акцій 4 2 8 0 - - - - - - - -

Інші зм іни  в капіталі 4 2 9 0 - (3 125) - - - - - (3 125)

П ридбання (продаж ) 
неконтрольованої 
частки в дочірньом у  
підприємстві 4291
Р а зо м  зм ін  у  к а п іт а л і 4 2 9 5 - (3 125) - - 1 713 - - (1 412)

З а л и ш о к  н а  к ін ец ь  
р ок у 4 3 0 0 505 71 974 740 139 24 024 - - 97 382

Керівник ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухг;
7

Андрющенко Олена Єгорівна


