Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут енергоаудиту та облiку енергоносiїв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33533189
4. Місцезнаходження
Львівська , Франкiвський, 79071, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, будинок 141, квартира 184
5. Міжміський код, телефон та факс
(032)2453767 (032)2453767
6. Електронна поштова адреса
fin@ieoe.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 80

28.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.ieoe.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

15.05.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
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кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Емiтент у звiтному роцi не брав участi в створеннi юридичної особи.
Iнформацiї про рейтингове агентство емiтент не має.
Дивiденди у 2013 роцi Товариство не нараховувало i не виплачувало.
У 2013 роцi Товариство не випускало облiгацiй.
У 2013 роцi Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
У 2013 роцi Товариство не здiйснювало операцiй з похiдними цiнними
паперами.
У 2013 роцi Товариство не здiйснювало операцiй щодо викупу власних акцiй.
У 2013 роцi Товариство не мало зобов'язань по кредитам банкiв та зобов'язань
за цiнними паперами.
У 2013 роцi Товариство не займалося переробною, добуваною промисловiстю
або виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води.
У 2013 роцi Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств
i не складало звiту про стан об'єкта нерухомостi.
Товариство не складало у 2013 роцi рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Товариство у 2013 роцi не має вiдомостей про ФОН, не здiйснювало випуск
сертифiкатiв ФОН, не має осiб, що володiють сертифiкатами ФОН.
У 2013 роцi в Товариствi не виникало iнформацiї про iпотечнi кредити,
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випуску iпотечних облiнацiй та сертифiкатiв Товариство не здiйснювало та не
має iнформацiї про розмiр iпотечного покриття.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут енергоаудиту та облiку енергоносiїв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА№545088
3. Дата проведення державної реєстрації
21.04.2005
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
362500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
85.59 Iншi види освiти, н. в. i. у.
62.01 Комп'ютерне програмування
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв (далi – Загальнi збори), Наглядова
рада та Директор.
До компетенцiї Загальних зборiв належить:
•визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства.
•внесення змiн до Статуту.
•прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй.
•прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
•прийняття рiшення про розмiщення акцiй.
•прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу.
•прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу.
•прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй.
•прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм акцiй) та суму, що перевищує 25%
вартостi активiв Товариства.
•затвердження положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, про Наглядову раду
Товариства, про Директора Товариства та про Ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них.
•затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.
•затвердження рiчного звiту Товариства.
•розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
•затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
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•прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового
викупу акцiй.
•прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, в тому числi про оголошення
перерви у Загальних зборах до наступного дня.
•обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов та змiн до умов договорiв, що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
•прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
•обрання Ревiзора, затвердження умов та змiн до умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договору з Ревiзором, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень.
•затвердження висновкiв Ревiзора.
•прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзора.
•прийняття рiшення щодо вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % (двадцять п’ять вiдсоткiв) вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi Товариства.
•прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться
Товариством протягом не бiльше одного року.
•прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть, якщо таке рiшення не прийнято Наглядовою радою.
•прийняття рiшення про проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi у випадках, не
передбачених Статутом або положеннями про органи Товариства, або спецiальної перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Ревiзором або незалежним аудитором.
•прийняття рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера (акцiонерiв) на здiйснення аудиторської
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
•прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства (крiм прийняття рiшення про приєднання
до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй
акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн
до Статуту, пов’язаних iз змiнами прав його акцiонерiв) про лiквiдацiю Товариства, обрання
лiквiдацiйної комiсiї або комiсiї з припинення Товариства, затвердження порядку та строкiв
лiквiдацiї (припинення), порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля
задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу (розподiльчого балансу,
передавального акту).
•прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи акцiонерiв для представлення iнтересiв
акцiонерiв у випадках, передбачених законом;
•прийняття рiшення про створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв, затвердження та внесення змiн до їх статутiв або положень.
•затвердження результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження
порядку розподiлу прибутку дочiрнiх пiдприємств.
•обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
•iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв чинним законодавством
України та Статутом.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
•вирiшення питань про: участь Товариства у промислово-фiнансових групах, iнших об’єднаннях;
заснування; придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних
осiб; представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у
складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб.
•прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту,
а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
•прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення
Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту.
•прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо
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вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом
або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих
правочинiв.
•визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок виплати дивiдендiв.
•прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi
визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй.
•прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що
не перевищує 25% (двадцять п’ять вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про
викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
•надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний
пакет акцiй Товариства.
•обрання Директора, затвердження умов та змiн до умов трудового контракту, що укладатиметься
з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
трудового контракту з Директором.
•прийняття рiшення про припинення повноважень Директора.
•заслуховування поточних звiтiв Директора про дiяльнiсть Товариства;
•аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики.
•прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря,
затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру його винагороди.
•обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
погодження розмiру оплати його послуг.
•обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
погодження розмiру оплати його послуг.
•затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках,
передбачених чинним законодавством України та Статутом.
•прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що
укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг.
•затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень
про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора.
•забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,
розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за
ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю
за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, службою
внутрiшнього аудиту або аудитором.
•iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
•надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв;
•визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що
становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю
за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
•проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на
розгляд Загальними Зборами Товариства;
•встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; •прийняття
рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв
секретаря Наглядової ради;
•вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням
про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення
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Загальних зборiв.
•прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження
передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать
бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не
спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов’язаних iз змiнами прав його акцiонерiв.
•розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення)
Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у
випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо
умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу.
•подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання,
подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання)
або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та
перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу).
•прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв
Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
•призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та
припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх працi.
•iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством
України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;
•здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Директора. Наглядова рада може
залучати незалежних експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства, та
одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд органiв, посадових осiб Товариства та iнших
працiвникiв.
До компетенцiї Директора належить:
•органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi Товариства;
•затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання,
органiзацiя та контроль за їх виконанням;
•затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи
Товариства;
•пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно
яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв;
•надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi для розгляду та винесення на
затвердження Загальними зборами;
•затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв,
кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети;
•прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства;
•визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв;
•ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй; •проведення колективних
переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi;
•встановлення систем заохочення працiвникiв;
•накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
•органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
•за рiшенням Наглядової ради представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або
учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб;
•забезпечення захисту торгових марок (знакiв);
•забезпечення створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог
законодавства про охорону навколишнього середовища;
•iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв;
•здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом,
внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради;
•всi iншi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством
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України, Статутом та/або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв
та Наглядової ради Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ «УкрСиббанк»
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26007494074600
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ «УкрСиббанк»
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26007494074600
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Впровадження голографiчних захисних елементiв

036442

Опис

Експорт дискiв для лазерних систем зчитування
Опис

Опис

18.09.2017

Товариство прогнозує продовжувати термiн дiї пiсля 18.09.2017р.

613671

13.11.2012

Мiнiстерство
економiчного розвитку i
торгiвлi України

12.11.2015

Товариство прогнозує продовжувати термiн дiї Лiцензiї пiсля
12.11.2015р.

315.13.4641.10

Органiзацiя будiвництва будiвель

19.09.2012 Служба безпеки України

03.04.2013

Територiальне управлiння
Держгiрпромнагляду у
Львiвськiй областi

03.04.2018

Товариство прогнозує продовжувати термiн дiї Дозволу пiсля
03.04.2018р.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної
на посаду корпоративного секретаря
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1

2

3

15.04.2013

15.04.2013

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Укртехiнвестгаз»

Опис

Секретарем Наглядової ради є корпоративний секретар Товариства за умови його
обрання, в iншому випадку секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою з
числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть.
Секретар Наглядової ради веде дiловодство, протоколи засiдань Наглядової ради,
оформлює iншi документи Наглядової ради.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВ «Укртехiнвестгаз»

34300297

04050Україна м. Київ
вул.Зоологiчна будинок 4,
офiс 139

59

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Пiстун Євген Павлович

Згiдно ст. 32 Конституцiї України особа не надає
згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.

40

Боднар Мирослав
Омелянович

Згiдно ст. 32 Конституцiї України особа не надає
згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.

1

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масняк Олег Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згiдно ст. 32 Конституцiї України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Автоматизоване управлiння технологiчними процесами
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут енергоаудиту та облiку енергоносiїв", займав посаду
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Голови правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.04.2013 Не визначено
9) Опис
•органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi Товариства;
•затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання,
органiзацiя та контроль за їх виконанням;
•затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи
Товариства;
•пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно
яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв;
•надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi для розгляду та винесення на
затвердження Загальними зборами;
•затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв,
кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети;
•прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства;
•визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв;
•ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй;
•проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi;
•встановлення систем заохочення працiвникiв;
•накладення стягнень на працiвникiв Товариства; •органiзацiя ведення дiловодства,
бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
•за рiшенням Наглядової ради представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або
учасника, в тому числi у складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб;
•забезпечення захисту торгових марок (знакiв);
•забезпечення створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог
законодавства про охорону навколишнього середовища;
•iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв;
•здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом,
внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради;
•всi iншi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством
України, Статутом та/або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв
та Наглядової ради Товариства.
У 2013 роцi Директор працював у Товариствi за основним мiсцем роботи та отримував заробiтну
плату згiдно штатного розкладу.За 2013 рiк Директору Товариства було виплачено заробiтну
плату у розмiрi 47 428,58 грн. Згiдно Протоколу №15/04-НР вiд 15.04.2013рр. засiдання Наглядової
ради ПрАТ "Iнститут енергоаудиту та облiку енергоносiїв" припинено повноваження Голови
Правлiння ПрАТ "Iнститут енергоаудиту та облiку енергоносiїв" та обрано Директором ПрАТ
"Iнститут енергоаудиту та облiку енергоносiїв". Директор непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи становить 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад:
Начальник вiддiлу прикладних програм, Голова правлiння.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Пiстун Євген Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згiдно ст. 32 Конституцiї України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.
4) рік народження**
1942
5) освіта**
Автоматизацiя та комплексна механiзацiя хiмiко-технологiчних процесiв
6) стаж керівної роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради обiймає посаду завiдуючого кафедри автоматизацiї теплових та хiмiчних
процесiв Нацiонального Унiверситету "Львiвська полiтехнiка".
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.07.2009 Не визначено
9) Опис
Голова Наглядової ради має наступнi повноваження:
•керує роботою Наглядової ради;
•скликає засiдання Наглядової ради;
•головує на засiданнях Наглядової ради;
•пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з Директором, якщо рiшенням Наглядової ради
на такi дiї не уповноважена iнша особа, а також протоколи та iншi документи Наглядової ради;
•пропонує Наглядовiй радi для обрання кандидатуру корпоративного секретаря;
•вирiшує iншi питання, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її
повноважень.
У 2013 роцi Голова Наглядової ради не отримував винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Голова Наглядової ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж
керiвної роботи складає 27 рокiв. Перелiк попереднiх поса: завiдуючий кафедри автоматизацiї
теплових та хiмiчних процесiв Нацiонального Унiверситету "Львiвська полiтехнiка". Голова
Наглядової ради обiймає посаду завiдуючого кафедри автоматизацiї теплових та хiмiчних процесiв
Нацiонального Унiверситету "Львiвська полiтехнiка" у м. Львовi, вул. Устияновича 5.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укртехiнвестгаз»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
34300297
4) рік народження**
0
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5) освіта**
0
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.07.2010 Не визначено
9) Опис
Член Наглядової ради Товариства має наступнi повноваження:
•вирiшення питань про: участь Товариства у промислово-фiнансових групах, iнших об’єднаннях;
заснування; придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних
осiб; представлення iнтересiв Товариства як акцiонера, засновника або учасника, в тому числi у
складi органiв управлiння, iнших юридичних осiб.
•прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту,
а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
•прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення
Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту.
•прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом
або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих
правочинiв.
•визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок виплати дивiдендiв.
•прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi
визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй.
•прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що
не перевищує 25% (двадцять п’ять вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про
викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
•надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний
пакет акцiй Товариства.
•обрання Директора, затвердження умов та змiн до умов трудового контракту, що укладатиметься
з ним, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
трудового контракту з Директором.
•прийняття рiшення про припинення повноважень Директора.
•заслуховування поточних звiтiв Директора про дiяльнiсть Товариства;
•аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики
•прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря,
затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру його винагороди.
•обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
погодження розмiру оплати його послуг.
•обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
погодження розмiру оплати його послуг.
•затвердження ринкової вартостi майна, в тому числi майна та акцiй Товариства, у випадках,
передбачених чинним законодавством України та Статутом.
•прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарiю цiнних паперiв; затвердження договору, що
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укладатиметься з ним, погодження розмiру оплати його послуг.
•затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням Положень
про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзора.
•забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю,
розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за
ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю
за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, службою
внутрiшнього аудиту або аудитором.
•iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
•надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв;
•визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, визначення перелiку вiдомостей, що
становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, здiйснення контролю
за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
•проведення перевiрки достовiрностi рiчної, квартальної та iншої звiтностi перед її поданням на
розгляд Загальними Зборами Товариства;
•встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
•прийняття рiшення про призначення, звiльнення та тимчасове усунення вiд виконання своїх
обов'язкiв секретаря Наглядової ради;
•вирiшення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням
про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення
Загальних зборiв.
•прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження
передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать
бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не
спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов’язаних iз змiнами прав його акцiонерiв.
•розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення)
Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у
випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо
умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу.
•подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання,
подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання)
або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та
перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу).
•прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв
Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
•призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства та
припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх працi.
•iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством
України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;
•здiйснює iншi дiї стосовно контролю та регулювання дiяльностi Директора.
У 2013 роцi Член Наглядової ради не отримував винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кос’яненко Павло Гарiйович
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3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згiдно ст. 32 Конституцiї України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.
4) рік народження**
1968
5) освіта**
iнженер
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "НВП "Техприлад", займав посаду начальника вимiрювальної роботи.
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.04.2013 Не визначено
9) Опис
Ревiзор має наступнi повноваженя:
•проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
•проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за iнiцiативою
органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi
володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства;
•проводить плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, пiд час проведення яких Ревiзор має право
перевiряти:
1) виконання вiдповiдальними посадовими особами фiнансових планiв Товариства, дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв;
2) виконання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв
рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради щодо питань їх фiнансово-господарської дiяльностi;
3) дотримання посадовими особами Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв
вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутiв та Положень дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинiв та
правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
4) своєчаснiсть та повноту розрахункiв з бюджетом;
5) правильнiсть нарахування, своєчаснiсть та повноту виплати дивiдендiв;
6) факти одержання, цiльове використання, своєчаснiсть та повноту повернення кредитiв, згiдно
до умов вiдповiдних договорiв;
7) вiдповiднiсть чинному законодавству України та Статуту використання коштiв резервного та
iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
8) дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми
положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв порядку вiдчуження майна Товариства;
9) фiнансову документацiю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, ведення
якої забезпечується посадовими особами;
10) дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством додаткової
емiсiї акцiй;
11) проводити аналiз фiнансового стану Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, їх
платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану i
розробка рекомендацiй органам управлiння Товариства;
12) вiдповiднiсть ведення в Товариствi, дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях та представництвах
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бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства України;
13) за пiдсумками перевiрки Ревiзор готує висновок щодо фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за звiтний рiк та подає на затвердження Загальним зборам.
У 2013 роцi Ревiзор Товариства не отримував винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Ревiзор Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної
роботи становить 12 рокiв. Попередня посада: начальник вимiрювальних лабораторiй. ТОВ "ТМЕУкраїна" та займає посаду директора. Мiсцезнаходження пiдприємства за адресою м. Львiв, вул.
Героїв УПА, 71 Д.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевчик Христина Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Згiдно ст. 32 Конституцiї України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Облiк та аудит
6) стаж керівної роботи (років)**
0.5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агролайф транссервiс" та займала посаду бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.09.2013 Не визначено
9) Опис
Головний бухгалтер Товариства зобов'язаний:
1. Забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних.
2. Контролювати вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3. Вимагати вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до облiку первинних документiв.
4. Вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
5. Забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
6. Здiйснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про
фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
7. Брати участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис
головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,
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затвердженими формами та iнструкцiями.
8. За погодженням iз власником (керiвником) пiдприємства забезпечувати перерахування податкiв
та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно
до договiрних зобов'язань.
9. Здiйснювати контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним
використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
10. Брати участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв,
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв
пiдприємства.
11. Забезпечувати перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях
та iнших вiдокремлених пiдроздiлах.
12. Органiзовувати роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо:
- визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики,
вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства й технологiї
оброблення облiкових даних;
- розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю
господарських операцiй;
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення
професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження
обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням
особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;
- забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
- видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства.
13. Знайомити цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними
матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
Головному бухгалтеровi у 2013р. була виплачена винагорода у розмiрi 7208,73 грн., в натуральнiй
формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Стаж керiвної роботи становить 0,5 рiк. Перелiк попереднiх посад: менеджер, економiст,
бухгалтер.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
Дата
орган, який видав)* або
внесення
ідентифікаційний код за
до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

3

Голова
Наглядової
ради

Пiстун Євген
Павлович

член
Наглядової
ради

4

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

5

6

7

8

9

10

Згiдно ст. 32 Конституцiї
України особа не надає згоду на
оприлюднення своїх
паспортних даних.

40

40

40

0

0

0

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Укртехiнвестгаз»

34300297

59

59

59

0

0

0

Директор

Масняк Олег
Ярославович

Згiдно ст. 32 Конституцiї
України особа не надає згоду на
оприлюднення своїх
паспортних даних.

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Шевчик Христина
Євгенiвна

Згiдно ст. 32 Конституцiї
України особа не надає згоду на
оприлюднення своїх
паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Кос’яненко Павло
Гарiйович

Згiдно ст. 32 Конституцiї
України особа не надає згоду на
оприлюднення своїх
паспортних даних

0

0

0

0

0

0

99

99

99

0

0

0

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

18

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Укртехiнвестгаз»

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

34300297

04050 Україна м. Київ
Шевченкiвський м. Київ
вул. Зоологiчна, будинок
4, офiс 139

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Пiстун Євген Павлович

згiдно ст. 32 Конституцiї України особа не надає
згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

59

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

Усього

Від загальної
Кількість за видами акцій
кількості
прості
прості на
привілейовані привілейовані
акцій (у
іменні
на пред'явника
відсотках) іменні пред'явника

59

59

0

0

0

Від загальної
Кількість за видами акцій
кількості
прості
прості на
привілейовані привілейовані
акцій (у
іменні
пред'явника
іменні
на пред'явника
відсотках)

40

40

40

0

0

0

99

99

99

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
15.04.2013
99
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15 квiтня 2013р. Кворум зборiв склав 99% до загальної
кiлькостi голосiв.
На загальних зборах розглядалися наступнi питання:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
2. Обрання голови i секретаря Загальних зборiв Товариства та затвердження регламенту роботи
Загальних зборiв Товариства.
3. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012
рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2012 роцi.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
6. Розподiл прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi.
7. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
8. Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства.
9. Про оприлюднення рiчної iнформацiї про Товариство шляхом опублiкування її в одному з
офiцiйних друкованих видань Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України або Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi
даних Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
10. Про затвердження вiдомостей, якi повинна мiстити рiчна iнформацiя про емiтента (згiдно з п. 3 ст.
40 ЗУ «Про цiннi папери та фондовий ринок»).
11. Про затвердження нових положень про Загальнi збори Товариства, Наглядову раду Товариства,
Правлiння Товариства та Ревiзора Товариства.
До порядку денного були поданi пропозицiї:
12. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.
13. Затвердження значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi
були укладенi у 2012 роцi.
14. Затвердження значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi
були укладенi у I кварталi 2013 року.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: Крук Сергiй Юрiйович, Матiко Федiр Дмитрович.
2.Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Пiстуна Є.П., секретарем загальних зборiв
акцiонерiв Товариства Масняка О.Я.
Затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв:
- звiт правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк
та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк – до 30 хвилин;
- звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2012 роцi – до 20 хвилин;
- затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк – до 30 хвилин;
- розподiл прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi – до 20 хвилин;
- внесення змiн та доповненнь до Статуту Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї – до 30
хвилин;
- вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства – до 20 хвилин;
- про оприлюднення рiчної iнформацiї про Товариство шляхом опублiкування її в одному з офiцiйних
друкованих видань Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України або Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку i розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку – до 20 хвилин;
- про затвердження вiдомостей, якi повинна мiстити рiчна iнформацiя про емiтента (згiдно з п. 3 ст. 40
ЗУ «Про цiннi папери та фондовий ринок») – до 20 хвилин;
- про затвердження нових положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзора
– до 30 хвилин;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть –
до 20 хвилин;
- затвердження значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi були
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укладенi у 2012 роцi – до 30 хвилин;
- затвердження значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi були
укладенi у I кварталi 2013 року – до 20 хвилин;
- виступи при обговореннi питань порядку денного – до 5 хвилин;
- запитання при обговореннi порядку денного – 1 хвилина;
- загальнi збори акцiонерiв завершити сьогоднi.
Голосування проводити вiдкрито.
3. Затвердити звiт правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2012 рiк та визначити серед основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк
наступнi: 1) розповсюдження програмного комплексу САПР та поновлення до нього; 2) органiзацiя та
проведення семiнарiв-практикумiв; 3) проведення технiчного експертизи вузлiв облiку природного
газу; 4) проведення проектування реконструкцiї вузлiв облiку природного газу; 5) реконструкцiя
вузлiв облiку природного газу.
4. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною та затвердити Звiт Наглядової ради
Товариства про проведену роботу у 2012 роцi.
5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк.
6. Не проводити розподiл прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi.
7. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
8. Вiдкликати ревiзора Товариства Крамаренко Iнну Володимирiвну та обрати Ревiзором Товариства
Кос’яненко Павла Гарiйовича.
9. Оприлюднити рiчну iнформацiю про Товариство шляхом опублiкування її в одному з офiцiйних
друкованих видань Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України або Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку i розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
10. Затвердити вiдомостi, якi повинна мiстити рiчна iнформацiя про емiтента (згiдно з п. 3 ст. 40 ЗУ
«Про цiннi папери та фондовий ринок»).
11. Затвердити положення про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзора
Товариства.
12. Прийняти рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.
13. Затвердити значнi правочини та правочини щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi були
укладенi у 2012 роцi (правочини приведенi в додатку № 2 до протоколу рiчних загальних зборiв
акцiонерiв).
14. Затвердити значнi правочини та правочини щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi були
укладенi у I кварталi 2013 року (правочини приведенi в додатку № 3 до протоколу рiчних загальних
зборiв акцiонерiв).

21

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка,
будинок 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Товариство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36980202

Місцезнаходження

03035 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ вул. Кавказька 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ520607
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.04.2010

Міжміський код та телефон

(044) 362-79-73

Факс

(044) 2487987

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiстьзберiгача цiнних паперiв

Опис

Товариство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-Аудит»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37153128

Місцезнаходження

02018 Україна м. Київ Дарницький м. Київ вул. Анни Ахматової, 23,
кв. 96

Номер ліцензії або іншого документа на цей 4374
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України
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Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.11.2015

Міжміський код та телефон

(044) 379-16-74

Факс

(044) 379-16-74

Вид діяльності

Дiяльнiсть з перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть
на ринку цiнних паперiв

Опис

Товариство не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

3

41/13/1/10

Захiдне
територiальне
управлiння
Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та
фондового ринку

12.06.2012

Опис

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

4

5

6

7

8

9

10

UA400009671

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

3625

100

362500

100

Найменування
Міжнародний
органу, що
ідентифікаційний
зареєстрував випуск
номер

Торгiвля цiнними паперами Товариством у 2013 роцi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалася. Факту лiстингу/делiстингу у
цiнних паперiв на фондових бiржах у 2013 роцi не було. Додаткової емiсiї у 2013 роцi не було.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У 2013 роцi у Товариствi не вiдбулося злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу.
Організаційна структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Органiзацiйна структура Товариства у 2013 роцi складалася з: Директора, Головного бухгалтера,
Менеджера з постачання, Менеджер з органiзацiї ефективного використання енергiї –
енергоменеджер, Головний iнженер, Менеджера з адмiнiстративної дiяльностi.
Органiзацiйна структура Товариства у 2013 роцi змiнилася в порiвняннi з попереднiм звiтним
перiодом у зв'язку з розширенням штату, а саме посад Менеджер з органiзацiї ефективного
використання енергiї – енергоменеджер, Головний iнженер та усунення посади Начальника
вiддiлу прикладних програм. Враховуючи те, що Товариство в 2014 роцi зорiєнтоване на розвиток
напряму виконанням робiт з енеретичного аудиту та у зв'язку iз видачею свiдоцтва за Рiшенням
Центральної групи енергетичного аудиту вiд 10 червня 2013 року, Товариство планує внести змiни
до органiзацiйної структури - шляхом розширення вiддiлу Енергоаудиту та облiку енергоносiїв.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осіб), середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазаначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2013 рiк у Товариствi
становила 6 осiб.
Позаштатнi працiвники у 2013 роцi в Товариствi не працювали.
За сумiщенням посад у 2013 роцi в Товариствi працювала 1 особа на посадах Менеджер з
органiзацiї ефективного використання енергiї – енергоменеджер та Головний iнженер. Станом на
31 грудня 2013р. у складi працiвникiв Товариства не налiчувалося нi сумiсникiв, нi працiвникiв,
якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня). Станом на 31 грудня 2013 р.у
складі позаштатних працівників (осіб, які працюють за цивільно-правовим договорам) становило 1
особу, яка з 02 грудня 2013 р. відповідно до цивільно-правового договору №02/12/13 виконує
зварні роботи. Станом на 31 грудня 2013 р. було сумiщення посад, якi поданi вище.
Фонд оплати працi у 2013 роцi становив 229 тис. грн., що на 16 тис. грн. перевищує показник
попереднього року.
У 2014 роцi Товариство планує збiльшити фонд оплати працi шляхом пiдвищення рiвня
заробiтних плат працiвникiв, а також шляхом залучення нових працiвникiв в рамках розширення
сфери дiяльностi.
Кадрова програма Товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв,
реалiзується шляхом спрямування працiвникiв на курси пiдвищення квалiфiкацiї, семiнари,
тренiнги. На пiдприємствi 5-ти денний робочий тиждень з 8-ми годинним робочим днем.
Належність
емітента
до
будь-яких
об’єднань
підприємств, найменування
та
місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в стуктурі об’єднання
Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств, найменування та мiсцезнаходження
об’єднання, зазначаються опис дiяльностi об’єднання, функцiї та термiн участi емiтента у
вiдповiдному об’єднаннi, позицiї емiтента в структурi об’єднання
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
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установами, при цьому вказується сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Так як Товариство у 2013 роцi не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами, то i вiдповiдно фiнансовий результат не мав мiсце у 2013 роцi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реоганiзацiї з боку третiх осiб у 2013 роцi для Товариства не мали мiсце.
Опис обраної політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика у Товариствi регламентується чинним законодавством України в сферi
бухгалтерського облiку та Наказом по пiдприємству № 1 вiд 10.01.2012р. Протягом 2013 року
облiкова полiтика Товариства не змiнювалася, лише було доповнення стосовно змiни складу
iнвентаризацiйної комiсiї на 2013 рiк. Основнi принципи обраної облiкової полiтики:
прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, методи оцiнки вартостi запасiв: ФIФО, цiни
продажу. Фінансових інвестицій емітент немає.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у
разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті
країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за
звітний рік
Основнi види продукцiї або послуг:
- Програмний комплекс – Система автоматизованого розрахунку та проектування витратомiрiв
змiнного перепаду тиску зi стандартними звужувальними пристроями «САПР«Расход-РУ» версiя
2.0;
- Технiчна експертиза вузлiв облiку газу;
- Проектування реконструкцiї вузлiв облiку газу;
- Реконструкцiя вузлiв облiку природного газу;
- Органiзацiя та проведення семiнарiв-практикумiв.
У 2014 роцi Товариство планує пiдвищити реалiзацiю основних видiв продукцiї та послуг, а також
додати такий вид дiяльностi, як енергетичний аудит.
Види дiяльностi, якими займається Товариство, не залежать вiд сезонних змiн.
Основнi клiєнти Товариства - це великi промисловi пiдприємства, якi займаються виробництвом
промислової продукцiї або постачання послуг в сферi постачання теплоресурсiв, та якi мають
комерцiйнi вузли облiку газу, або якi здiйснюють контроль в сферi облiку газу: пiдприємства
облгаз, обласнi органiзацiї держстандартметрологiї та iншi пiдприємства.
Основними ризиками Товариства є низька платоспроможнiсть пiдприємств, яким необхiдно
контролювати витрачання природного газу. Тому Товариство створює гнучку цiнову полiтику.
Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю,
їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб
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фінансування
За останнi 5 рокiв значних придбань активiв не вiбувалося. У 2013 році первiсна вартiсть основних
засобiв зменшилася на 552 тис. грн. порiвняно з попереднiм звiтним перiодом у зв’язку iз
лiквiдацiєю обладнання та iнвентаря. Данi активи списано з балансу у зв’зку iз фiзичним i
моральним зносом об’єктiв; їх лiквiдацiйна вартість станом на 31 грудня 2013 становила 0 грн.
Товариство не планує у 2014 роцi значних iнвестицiй або придбань.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року
між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими
підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазанчаються: дата,
сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворенння,
застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
•Договiр № 01/02 вiд 18.02.2013р. з Громадянином Пiстуном Євгеном Павловичем на виконання
робiт по проведенню семiнару-практикуму з пiдвищення квалiфiкацiї - 1 535,51 (одна тисяча
п’ятсот тридцять п’ять гривень 51 копiйка) грн. Методика цiноутворення- згiдно вимог Постанови
КМУ вiд 30 серпня 2002р. № 1298 «Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки
розрядiв i коефiцiєнтiвз оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей
бюджетної сфери» iз змiнами та доповненнями, а саме Додатку 5 до постанови «Ставки
погодинної оплати працi працiвникiв усiх галузей економiки за проведення навчальних занять»; та
кiлькостi годин проведення семiнару-практикуму Виконавцем. Пiдстава укладення договорупроведенню семiнару-практикуму з пiдвищення квалiфiкацiї.
•Договiр № 25/03-13 вiд 25.03.2013р. з Громадянином Пiстуном Євгеном Павловичем на надання
поворотної фiнансової допомоги – 220 000,00 (двiстi двадцять тисяч гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 01/06 вiд 03.06.2013 р. з Громадянином Пiстуном Євгеном Павловичем на виконання
робiт по проведенню семiнару-практикуму з пiдвищення квалiфiкацiї - 1 535,51 (одна тисяча
п’ятсот тридцять п’ять гривень 51 копiйка) грн. Методика цiноутворення- згiдно вимог Постанови
КМУ вiд 30 серпня 2002р. № 1298 «Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки
розрядiв i коефiцiєнтiвз оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей
бюджетної сфери» iз змiнами та доповненнями, а саме Додатку 5 до постанови «Ставки
погодинної оплати працi працiвникiв усiх галузей економiки за проведення навчальних занять»; та
кiлькостi годин проведення семiнару-практикуму Виконавцем. Пiдстава укладення договорупроведенню семiнару-практикуму з пiдвищення квалiфiкацiї.
•Договiр № 01/07 вiд 01.07.2013 р. з Громадянином Пiстуном Євгеном Павловичем на виконання
робiт по проведенню семiнару-практикуму з пiдвищення квалiфiкацiї - 1228,40 (одна тисяча двiстi
двадцять вiсiм гривень 40 копiйок) грн. Методика цiноутворення- згiдно вимог Постанови КМУ
вiд 30 серпня 2002р. № 1298 «Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки
розрядiв i коефiцiєнтiвз оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей
бюджетної сфери» iз змiнами та доповненнями, а саме Додатку 5 до постанови «Ставки
погодинної оплати працi працiвникiв усiх галузей економiки за проведення навчальних занять»; та
кiлькостi годин проведення семiнару-практикуму Виконавцем. Пiдстава укладення договорупроведенню семiнару-практикуму з пiдвищення квалiфiкацiї.
•Договiр № 01/12 вiд 02.12.2013р. з Громадянином Пiстуном Євгеном Павловичем на виконання
робiт по проведенню семiнару-практикуму з пiдвищення квалiфiкацiї - 614,20 (шiстсот
чотирнадцять гривень 20 копiйок) грн. Методика цiноутворення- згiдно вимог Постанови КМУ вiд
30 серпня 2002р. № 1298 «Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв
i коефiцiєнтiвз оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей
бюджетної сфери» iз змiнами та доповненнями, а саме Додатку 5 до постанови «Ставки
погодинної оплати працi працiвникiв усiх галузей економiки за проведення навчальних занять»; та
кiлькостi годин проведення семiнару-практикуму Виконавцем. Пiдстава укладення договорупроведенню семiнару-практикуму з пiдвищення квалiфiкацiї.
•Договiр № 4/1/01 вiд 10.01.2013р. з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
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«Укртехiнвестгаз» на купiвлю-продаж (крiсло) - 58 828,21 (п'ятдесят вiсiм тисяч вiсiмсот двадцять
вiсiм гривень 21 копiйка) грн. Методика цiноутворення- метод орiєнтацiї на поточнi ринковi цiни.
Пiдстава укладення договору - вiльне волевиявлення сторiн. Пiсля виконання даного договору,
була виставлена претензiя зi сторони Замовника (Товариство) щодо даного необоротного активу.
Тому 04.02.2013 р. було виконанно повернення i розiрвано договiр.
•Договiр № 4-2/01 вiд 14.01.2013р. з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Укртехiнвестгаз» на купiвлю-продаж (сервер) - 35 578,12 (тридцять п'ять тисяч п'ятсот сiмдесят
вiсiм гривень 12 копiйок) грн. Методика цiноутворення- метод орiєнтацiї на поточнi ринковi цiни.
Пiсля виконання даного договору, була виставлена претензiя зi сторони Замовника (Товариство)
щодо даного необоротного активу. Тому 04.02.2013 р. було виконанно повернення i розiрвано
договiр.
•Договiр №7-02/01 вiд 18.01.2013р. з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Укртехiнвестгаз» на купiвлю-продаж (ноутбукiв) - 77 326,77 (сiмдесят сiм тисяч триста двадцять
шiсть гривень 80 копiйок) грн. Методика цiноутворення- метод орiєнтацiї на поточнi ринковi цiни.
Пiсля часткового виконання даного договору, була виставлена претензiя зi сторони Замовника
(Товариство) щодо даних необоротних активiв. Тому 04.02.2013 р. i 01.07.2013 р. було виконанно
повернення i розiрвано договiр.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо
планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів,
характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Iнформацiю про основнi засоби наведено у вiдповiдному роздiлi звiту. Значних правочинiв щодо
основних засобiв у 2013 роцi Товариством не укладалося.
Виробничих потужностей, якi вимагають окремих мiсць розташування, якi можуть вплинути на
екологiю у регiонi Товариство не має.
Капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариство робити не
планує.
Мiсцезнаходженням основних засобiв, якi є у розпорядженнi пiдприємства, є м. Львiв, вул. Героїв
УПА, 73, корпус 4.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iстотних проблем, що впливали на дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi, не визначено. Ступiнь
залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень є загальноприйнятою в економiцi України
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
За 2013 рiк Товариство був сплаченi штрафи у загальному розмiрi 765,00 грн. до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку за неоприлюднення, неопублiкування особливої
iнформацiї та подання недостовiрної iнформацiї до Комiсiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
У Товариствi достатнього робочого капiталу для фiнансування поточних потреб. Фiнансування
дiяльностi Товариства здiйснюється за власнi кошти. Кредитними ресурсами Товариство не
користується. Iнвестицiї вiдсутнi. Можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають у проведеннi
заходiв по збiльшенню обсягiв реалiзацiї власної продукцiї, надання послуг, виконання робiт, у
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зменшеннi витрат та встановлення гнучкої цiнової полiтики.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
У звiтному перiодi Товариство уклало, але ще не виконало 3 договори на загальну суму 36 751,95
грн. Пiдприємсто очiкує отримати прибутки вiд виконання цих договорiв у розмiрi середнього
показника рентабельностi за даними видами робiт.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує розширити види послуг, якi надаються: енергетичний аудит, полiпшити
фiнансовий стан за рахунок економiї витратних статей та залучення додаткового капiталу.
Iстотних факторi, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, не передбачається.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
За 2013 рiк Товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
Товариство у 2013 роцi не було задiяне у судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi Товариства, немає.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

869

333

16

0

885

333

будівлі та споруди

0

0

16

0

16

0

машини та
обладнання

54

40

0

0

54

40

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

815

293

0

0

815

293

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

869

333

16

0

885

333

1. Виробничого
призначення:

інші

Усього

Опис Термiни та умови користування основними засобами встановлюються для кожного об'єкту
основного засобу окремо вiдповiдного до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" та ст. 145
Податкового кодексу України. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилася на 552 тис. грн.
порiвняно з попереднiм звiтним перiодом у зв'язку iз лiквiдацiєю обладнання та iнвентаря. Данi
активи списано з балансу у зв'зку iз фiзичним i моральним зносом об'єктiв; їх лiквiдацiйна
вартість станом на 31 грудня 2013 становила 0 грн. Ступiнь зносу цих основних засобiв, що
вибули iз господарської дiяльностi Товариства, був досить високим, оскiльки вони придбавалася
у 2005-2007рр. Ступiнь використання основних засобiв: 5,1 %.Чим зумовленi суттєвi змiни у
вартостi основних засобiв: У 2013 роцi вiдбулося зменшення вартостi основних засобiв за
рахунок списання з балансового облiку морально- та фiзичнозастарiлих машин та обладнання,
приладiв та iнструментiв, iнвентаря на суму 443,3 тис. грн.. Обмежень щодо використання майна
Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

490

381

Статутний капітал (тис.
грн.)

362

362

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

362

362

Опис

У звiтному та у попередньому перiодах Товариством використовувалася методика
розрахунку чистих активiв вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд
17.11.2004 р. № 485

Висновок

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає розмiру статутного капiталу у розрiзi вимог статтi 155
Цивiльного кодексу України.
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3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашенн
я

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

18.530

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

18.530

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство не має просторочених
зобов'язань. Всi зобов'язання, якi є не погашенi станом на кiнець звiтного
перiоду, мають термiни погашення до 02.04.2014 роцi. Товариство вчасно
погашає свої зобов'язання.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
Дата виникнення події інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.04.2013

16.04.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

30.09.2013

01.10.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

Особлива інформація про про зміну складу посадових осіб емітента від 15.04.2013 р.: обрання директора ПрАТ
«Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв» Масняка Олега Ярославовича з 15 квітня 2013р. відповідно до
Протоколу № 15/04-НР засідання Наглядової ради ПрАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв» від
15.04.2013р.
Особлива інформація про про зміну складу посадових осіб емітента від 30.09.2013 р.: згiдно Наказу № 6-К вiд
30.09.2013р. по ПрАТ "Iнститут енергоаудиту та облiку енергоносiїв" Урбановську Юлiю Вiкторiвну звiльнено з
посади Головного бухгалтера на підставі заяви про звільнення та згідно Наказу № 7-К вiд 30.09.2013р. по ПрАТ
"Iнститут енергоаудиту та облiку енергоносiїв" Шевчик Христину Євгенiвну призначено на посаду Головного
бухгалтера на підставі поданої заяви.
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Емкон-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

37153128
м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96

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

4374 23.09.2010

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

1214 АБ 001116 02.11.2010 23.09.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Емкон-Аудит»
37153128
м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96

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

4374 23.09.2010

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

1214 АБ 001116 02.11.2010 23.09.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ
ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ».
Код ЄДРПОУ- 33533189
Мiсцезнаходження товариства: 79071, Львiвська обл., м. Львiв, вулиця Кульпаркiвська, будинок 141,
квартира 184
Дата державної реєстрацii: 21.04.2005р.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ», (далi - Товариство) за перiод з 1 сiчня 2013
року по 31 грудня 2013 року на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi її чинному законодавству,
встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк, Звiт
про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за 2013 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик,
iншi пояснювальнi примiтки.
Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився 31.12.2013р., є
бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку.
Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть»,
Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема МСА 700 «Формулювання думки
та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»,
МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть», рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1528 та рiшення ДКЦПФР вiд
29.09.2011 року № 1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та
вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку,
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впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та
застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної
федерацiї бухгалтерiв вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi
ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит
включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом та вiдповiдностi фiнансової звiтностi облiковим принципам, що є
загальноприйнятими в Українi.
Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиту отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази для
висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, активiв та зобов'язань Товариства станом на
31.12.2013 року, однак за допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур отримали можливiсть
пiдтвердити суму активiв та зобов'язань, вiдображених в фiнансовому звiтi Товариства станом на
31.12.2013 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108.
Товариством не створюється забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам.
Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2011 року отримало чистi збитки вiд ведення дiяльностi
у розмiрi 1 063 тис. грн., за 2012 рiк отримано чистий прибуток у сумi 72 тис.грн., за 2013 рiк чистий
прибуток склав 109 тис.грн. Сума чистих активiв протягом аналiзованого перiоду бiльша, нiж сума
статутного капiталу Товариства. Цi умови вказують на здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть.
Ймовiрнiсть банкрутства Товариства мiнiмальна.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства подає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНСТИТУТ
ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ» станом на 31 грудня 2013 року та його фiнансовi
результати за 2013 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
України. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає
прийнятiй облiковiй полiтицi.
Додаткова iнформацiя:
Види дiяльностi за КВЕД:
41.10-органiзацiя будiвництва будiвель;
42.21-будiвництво трубопроводiв;
43.22-монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування;
43.29-iншi будiвельно-монтажнi роботи;
46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля;
74.90-iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.
85.59-iншi види освiти, н. в. i. у.
71.12-дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих
сферах
62.01-компютерне програмування
72.19-дослiдження й експерементальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
Середньооблiкова чисельнiсть працюючих складає 6 чол.
Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та фiнансово-господарську
дiяльнiсть в 2013 роцi були:
- Директор – Масняк Олег Ярославович;
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- Головний бухгалтер – Шевчик Христина Євгенiвна.
На дату перевiрки частка держави в статутному капiталi товариства вiдсутня.
Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено.
Валюту балансу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА
ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ» станом на 31 грудня 2013 року в сумi 1 121тис.грн. пiдтверджую.
Визначення вартостi чистих активiв:
(розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного
товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485)
Вартiсть чистих активiв Товариства, розрахована за методикою ДКЦПФР станом на 31.12.2013 року
становить 490 тис. грн., бiльша вiд статутного капiталу на 127 тис. грн. Вимоги частини третьої статтi 155
Цивiльного кодексу України дотриманi. Структура власного капiталу вiдповiдає умовам щодо забезпечення
безперервностi дiяльностi Товариства. Зменшення статутного капiталу не вимагається.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою
звiтнiстю.
На нашу думку iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2013 року, не мiстить
суттєвих невiдповiдностей фiнансовiй звiтностi, що пiдлягала аудиту.
Виконання значних правочинiв
(10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi)
вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
В розумiннi Закону України «Про акцiонернi товариства» значним правочином вважається правочин (крiм
правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова
вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Станом на 31.12.2013 року вартiсть активiв Товариства складає 490 тис.грн., тобто значним правочином в
розумiннi Закону для Товариства протягом 2013 року вважається правочин, якщо його сума перевищує 49
тис.грн.
Згiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, повинно
прийматися Наглядовою радою Товариства.
На Загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15.04.2013року (Протокол № 1/2013 вiд 15.04.2013року) було
прийнято рiшення про затвердження значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є
зацiкавленiсть, якi укладенi у 2013 роцi:
• Договiр № 1/Р вiд 21.01.2013р. з ТОВ «Смiла Енергоiнвест» на виконання робiт по реконструкцiї вузла
облiку природного газу вiдповiдно до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009, що знаходиться за адресою –
Черкаська обл., м. Смiла, вул. Дзержинського, 72а – котельня № 1 – 388 156,00 (триста вiсiмдесять вiсiм
тисяч сто п’ятдесять шiсть гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 7/Р вiд 21.01.2013р. з ТОВ «Смiла Енергоiнвест» на виконання робiт по реконструкцiї вузла
облiку природного газу вiдповiдно до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009, що знаходиться за адресою –
Черкаська обл., м. Смiла, вул. 40-лiття Перемоги, 5– котельня № 7 – 693 135,00 (шiстсот дев’яносто три
тисячi сто тридцять п’ять гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 13/Р вiд 21.01.2013р. з ТОВ «Смiла Енергоiнвест» на виконання робiт по реконструкцiї вузла
облiку природного газу вiдповiдно до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009, що знаходиться за адресою –
Черкаська обл., м. Смiла, вул. Ленiна, 90-в – котельня № 13 – 331 195,00 (триста тридцять одна тисяча сто
дев’яносто п’ять гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 25/Р вiд 21.01.2013р. з ТОВ «Смiла Енергоiнвест» на виконання робiт по реконструкцiї вузла
облiку природного газу вiдповiдно до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009, що знаходиться за адресою –
Черкаська обл., м. Смiла, вул. Мазура, 24-б – котельня № 25 – 583 142,00 (пятсот вiсiмдесять три тисячi сто
сто сорок двi гривнi 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 01/21 вiд 21.01.2013р. з ТзОВ «БIЗНЕСРЕСУРС» на купiвлю-продаж обладнання – 135 000,00
(сто тридцять п’ять тисяч гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 02/21 вiд 21.01.2013р. з ТзОВ «БIЗНЕСРЕСУРС» на купiвлю-продаж обладнання – 405 000,00
(чотириста п’ять тисяч гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 03/21 вiд 21.01.2013р. з ТзОВ «БIЗНЕСРЕСУРС» на купiвлю-продаж обладнання – 270 000,00
(двiстi сiмдесять тисяч гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 22/01 вiд 22.02.2013р. з ТзОВ «БIЗНЕСРЕСУРС» на купiвлю-продаж обладнання – 133 000,00
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(сто тридцять три тисячi гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 22/02 вiд 22.02.2013р. з ТзОВ «БIЗНЕСРЕСУРС» на купiвлю-продаж обладнання – 133 000,00
(сто тридцять три тисячi гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 22/03 вiд 22.02.2013р. з ТзОВ «БIЗНЕСРЕСУРС» на купiвлю-продаж обладнання – 133 000,00
(сто тридцять три тисячi гривень 00 копiйок) грн.;
•Договiр № 01/02 вiд 18.02.2013р. з Громадянином Пiстуном Євгеном Павловичем на виконання робiт по
проведенню семiнару-практикуму з пiдвищення квалiфiкацiї - 1 535,51(одна тисяча п’ятсот тридцять п’ять
гривень 51 копiйка) грн.
•Договiр № 22/03-САПР вiд 22.03.2013р. з ТзОВ «Проектно-виробниче пiдприємство «Техекспо» на
поставку Системного ключа програмного комплексу «САПР» - 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копiйок)
грн.;
•Договiр № 25/03-13 вiд 25.03.2013р. з Громадянином Пiстуном Євгеном Павловичем на надання
поворотної фiнансової допомоги – 220 000,00 (двiстi двадцять тисяч гривень 00 копiйок) грн.
Розкриття iнформацiї про дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента.
За останнiй звiтний рiк не виникало iнформацiї про дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський
стан емiтента.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України
«Про акцiонернi товариства»
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели оцiнку стану корпоративного
управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi
Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння
Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що
могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi
стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не
вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та
вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства, вiдповiдно, ми не
помiтили суттєвих проблем, пов’язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському висновку.
Висновки щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв.
В Товариствi створена постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя для вирiшення органiзацiйних питань та
проведення iнвентаризацiйної роботи.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення
(стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в
натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального,
взаємопов'язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом
рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях.
Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної
програми .
Облiкова полiтика Приватного акцiонерного товариства «IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ
ЕНЕРГОНОСIЇВ» в 2013 роцi обгрунтована наказом №1 вiд 10.01.2012року. Згiдно цього наказу
обумовлений порядок облiку активiв, зобов’язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та
витрат.
Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудитором встановлено, що показники в
них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй
звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть.
Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi
керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам
щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинне протягом перiоду перевiрки.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з 01.01.2013 року по
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31.12.2013 року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних
документiв.
На основi проведення аудитором тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться
Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-Х1V (зi змiнами i доповненнями), затверджених Нацiональних Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших законодавчих i нормативно - правових документiв з питань
органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.
Розкриття iнформацiї за видами активiв Товариства.
Станом на 31.12.2013 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок року зменшились
на 115 тис.грн. i складають 1 121 тис. грн.
Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi товарноматерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться вiдповiдно до вимог «Iнструкцiї по
iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових
коштiв i документiв та розрахункiв», затвердженої Наказом мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд
11.08.1994року. Згiдно № 9-ОРГ вiд 02.12.2013 року станом на 05.12.2013 року в Товариствi була проведена
рiчна iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв. Рiчна iнвентаризацiя фiнансових
iнвестицiй, нематерiальних активiв, витрат майбутнiх перiодiв, розрахункiв та забезпечень згiдно цього
наказу була проведена станом на 31.12.2013 року.
Облiк основних засобiв та їх зносу
Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(с)БО №7,
затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000 року № 92 зi змiнами та доповненнями.
За сiчень-грудень 2013 року знос (амортизацiя) основних засобiв нараховувався згiдно облiкової полiтики
та П(с)БО №7 «Основнi засоби» затвердженого наказом КМУ вiд 27.04.2000року зi змiнами та
доповненнями.
Переоцiнка основних засобiв у 2013 роцi в Товариствi не проводилась.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового значення.
Перевiркою пiдтверджено правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi залишкiв, надходжень та
вибуття основних засобiв. Первiсна варiсть основних засобiв станом на 31.12.2013р. склала 333 тис. грн.,
сума накопиченого зносу – 219 тис. грн. Основнi засоби мають наступну структуру:
Машини та обладнання: первiсна вартiсть 40 тис. грн., накопичена амортизацiя 32тис.грн., залишкова
вартiсть 8тис.грн.,
Iнструменти, прилади,iнвентар: первiсна вартiсть 289 тис. грн., накопичена амортизацiя 183тис.грн.,
залишкова вартiсть 106тис.грн.
Iншi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть 4 тис. грн., накопичена амортизацiя 4 тис. грн.,
залишкова вартiсть 0 тис. грн.
Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, строк
корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року та первiсна вартiсть яких бiльша за 2,5
тис.грн.
До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, вартiсна оцiнка яких
менша 1,0 тис.грн. з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк (згiдно п.5 П(С)БО
№7«Основнi засоби»). Знос по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується
у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi, яка амортизується.
Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї
На нашу думку розкриття iнформацiї щодо нематерiальних активiв в цiлому справедливо i достовiрно
вiдображає стан нематерiальних активiв Товариства станом на 31.12.2013 року, вiдповiдно до критерiїв,
встановлених П(с)БО №8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд
18.10.1999року № 242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.1999р. за №750/4043 зi
змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2013 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв, облiкованих на балансi Товариства
складає 5 тис.грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 1 тис. грн., що вiдповiдає даним рядкiв
1001-1002 роздiлу I активу Балансу.
Облiк iнвестицiйної нерухомостi
Станом на 31.12.2013 року Товариство не має iнвестицiйної нерухомостi.
Облiк фiнансових iнвестицiй
Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi до вимог П (С)БО №12«Фiнансовi iнвестицiї»,
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000року № 91.
Станом на 31.12.2013 року iншi фiнансовi iнвестицiї складають 2 тис. грн., що вiдповiдає рядку 1030
роздiлу I активу Балансу.
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Станом на 31.12.2013 року поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Облiк вiдстрочених податкових активiв
Товариство на дату балансу не має вiдстрочених податкових активiв.
Облiк запасiв
На думку аудитора розкриття iнформацiї справедливо i достовiрно вiдображає стан запасiв Товариства
станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до критерiїв, встановлених П(с)БО №9«Запаси», затвердженим
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999року №246 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї
України 02.11.1999року за №751/4044. Станом на 31.12.2013 року запаси становлять 18 тис. грн., в тому
числi:
Виробничi запаси 17 тис.грн.
Незавершене виробництво 1тис.грн.
Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться на бухгалтерському рахунку № 22 «Малоцiннi
та швидкозношуванi предмети». При передачi у експлуатацiю МШП виключаються зi складу активiв та
вiдносяться повнiстю на витрати звiтного перiоду.
Облiк дебiторської заборгованостi
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(с)БО №10«Дебiторська
заборгованiсть», затвердженого наказом МФУ вiд 08.10.1999року № 237. Станом на 31.12.2013 року
дебiторська заборгованiсть складає 785тис.грн., у т.ч.:
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 388 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за авансами виданими 213 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 184 тис.грн.
Положенням про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв у
вiдповiдностi до п.8 П(с)БО №10«Дебiторська заборгованiсть». Розмiр створеного резерву сумнiвних боргiв
станом на 31.12.2013 р. складає 0тис.грн.
Облiк грошових коштiв
Перевiркою облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено.
Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках спiвпадають з даними балансу.
Станом на 31.12.2013 року залишок коштiв на рахунках у банку в нацiональнiй валютi складає 60тис.грн.
Залишок готiвки в касi складає 0 тис.грн.
Лiмiт готiвкових коштiв в касi Товариством не встановлювався.
Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй
валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637.
Вибiрковою перевiркою розрахункiв по заробiтнiй платi, з пiдзвiтними особами, з бюджетом порушень не
встановлено.
Облiк витрат майбутнiх перiодiв
Станом на 31.12.2013 р. витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
Облiк iнших оборотних активiв
Станом на 31.12.2013 р. iншi оборотнi активи складають 138 тис.грн.
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно,
вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Розкриття iнформацiї про зобов'язання Товариства.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає П(с)БО №11«Зобов'язання», затвердженого наказом МФУ
вiд 26.01.2000року № 20. Станом на 31.12.2013 року розмiр зобов’язань є реальним i складає 631 тис.грн., у
тому числi:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 377 тис. грн.
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом складає 37 тис. грн. (у тому числi з податку на прибуток
пiдприємств 26 тис.грн.)
Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 81 тис.грн.
Iншi поточнi зобов’язання 136 тис.грн.
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та
повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства.
Власний капiтал у товариствi визначається згiдно НП(С)БУ № 1«Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi»,
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року. Станом на 31.12.2013 року
власний капiтал складає 490 тис. грн. та має таку структуру:
Статутний капiтал 363 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток 127 тис.грн.
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Статутний капiтал розмiром 362 500 грн. складається iз 100 штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 3 625 грн.
Станом на 31.12.2013 року розмiр статутного капiталу 363 тис.грн., вiдповiдає зареєстрованим установчим
документам, сплачений повнiстю в сумi 363тис.грн.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства.
При визначенi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства дотримано вимог П(С)БО №15«Дохiд» та
П(С)БО №16«Витрати» та принципу вiдповiдностi доходiв та витрат. Данi Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд), як по доходах так i по витратах, пiдтверджуються даними бухгалтерського
облiку.
Основним видом доходу Товариства є доход вiд дiяльностi у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї,
надання послуг технiчного консультування в цих сферах.
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складає 2 352
тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи, отриманi Товариством за перiод 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають 13
тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складає 1674тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 447 тис.грн.
Витрати на збут за перiод з 01.01.2013року по 31.12.2013року складають 97 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають 12 тис.грн.
Елементи операцiйних витрат за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складають разом 2230 тис.
грн., в тому числi:
Матерiальнi затрати 1230 тис. грн.
Витрати на оплату працi 229 тис. грн.
Вiдрахування на соцiальнi заходи 86 тис. грн.
Амортизацiя 120 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати 565 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток за сiчень-грудень 2013 року склали 26 тис.грн. Товариство є платником
податку на прибуток на загальних пiдставах.
За звiтний перiод Товариство отримало чистий прибуток в сумi 109 тис. грн.
Протягом звiтного 2013 року у Товариства вiдсутнiй iнший сукупний дохiд.
Сукупний дохiд Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.2013 року складає 109 тис. грн.
Iнформацiя про попереднi випуски акцiй:
Державна реєстрацiя ЗАТ «IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ» вiдбулася
21.04.2005року. Перший випуск акцiй зареєстровано Львiвським територiальним управлiнням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в кiлькостi 100штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 3625грн. на суму 362500грн., про що видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за
№29/13/1/05 вiд 05.10.2005року. Форма випуску-документарна. Статутний капiтал в сумi 362500грн.,
сформований згiдно Протоколу зборiв засновникiв ЗАТ «IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ
ЕНЕРГОНОСIЇВ» вiд 10.03.2005року шляхом внесення грошових коштiв на поточний рахунок у
встановлений законодавством термiн
Акцiї цього випуску повнiстю розмiщенi та сплаченi.
Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв за №11/07-10 вiд 11.07.2010року було прийнято рiшення про змiну
форми iснування iменних акцiй Товариства з документарної на без документарну та про де матерiалiзацiю
випуску акцiй Товариства (переведення акцiй документарної форми iснування у без документарну форму
iснування), про що видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 41/13/1/10 вiд 23.09.2010року,
Львiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Форма
iснування-бездокументарна.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 05.10.2005року за реєстрацiйним №29/13/1/05, видане
Львiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вважається таким, що втратило чиннiсть.
Протоколом вiд №02/04-12 Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 02.04.2012року, прийнято рiшення
про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв’язку з приведенням дiяльностi Товариства у
вiдповiднiсть до вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства». Захiдним територiальним управлiнням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
за №41/13/1/10 вiд 23.09.2010року, дата видачi 12.06.2012року у зв’язку iз змiною найменування
Товариства. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 41/13/1/10 вiд 23.09.2010року, видане
Львiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вважається таким, що втратило чиннiсть.
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Станом на 31.12. 2013 року акцiї розподiленi наступним чином:
Власниками простих iменних акцiй є фiзичнi та юридичнi особи.
ТОВ «УКРТЕХIНВЕСТГАЗ» володiє 59% акцiй вiд сформованого Статутного капiталу.
Фiзична особа Пiстун Євген Павлович, що володiє 40% акцiй вiд сформованого Статутного капiталу.
Фiзична особа Боднар Мирослав Омельянович, що володiє 1% акцiй вiд сформованого Статутного капiталу.
Дивiденди в 2013 роцi не нараховувались i не виплачувались.
Емiсiї акцiй в 2013 роцi не було.
Викупу власних акцiй в 2013 роцi не було.
Аналiз фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства «IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА
ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ» станом на 31.12.2013 року.
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були:
1)Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р.;
2)Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк ;
Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01 сiчня 2013 року та на 31 грудня 2013
року i їх нормативнi значення наведенi в таблицi:
Показники фiнансового стану
Приватного акцiонерного товариства «IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ»
№з/пПоказник Значення показника на 01.01.2013 р. Значення показника на 31.12.2013 р. Нормативне
значення показника
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,05 0,06 0,25 - 0,5
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 1,17 1,59 1,0 - 2,0
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,31 0,44 0,25 – 0,5
4 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом 2,24 1,29 0,5 – 1,0
За пiдсумками господарської дiяльностi в перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року Товариство отримало
109 тис.грн. чистого прибутку.
В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства за 2013 рiк видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
станом на 31.12.2013 року дорiвнює 0,06 що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв
для покриття короткострокових зобов’язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2013 року складає 1,59, що задовольняє
нормативному значення, i показує, що пiдприємство здатне погасити свої поточнi зобов‘язання за рахунок
обiгових коштiв.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, як спiввiдношення власного капiталу до загальної вартостi майна
Товариства станом на 31.12.2013 року складає 0,44, тобто Товариство є достатньо незалежним з фiнансової
точки зору.
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом становить 1,29, що задовольняє нормативному
значенню показника.
Ймовiрнiсть банкрутства Товариства мiнiмальна (коефiцiєнт вiрогiдностi банкрутства бiльше 0,42 та
складає: 2011 рiк = 8,02; 2012 рiк = 6,92; 2013 рiк = 7,883)
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2012-2013 роки можна зробити висновок,
що станом на 31.12.2013 року ПрАТ «IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ ЕНЕРГОНОСIЇВ»
лiквiдне та залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр № 015 вiд 14.02.2014 року.
Початок аудиту 14.02.2014 року, закiнчення - 03.04.2014 року.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-Аудит»;
Код ЄДРПОУ: 37153128;
Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4374, виданого на пiдставi рiшення
Аудиторської палати України вiд 23.09.2010 року № 220/3; дiйсне до 23.09.2015 року;
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування: м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус
«Р», офiс 302; тел/факс 379-16-74.
Аудитор ____________________________________ Проскура К.П.
(вiд 24.12.2009 р. № 006650 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати України №209/3
вiд 24.12.2009 р. Дiйсний до 24.12.2014 р.)
Директор ТОВ «Емкон-Аудит» _______________________________________ Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рiшенням Аудиторської палати
України №214/3 вiд 29.04.2010 р. дiйсний до 29.04.2015 р.)
Дата аудиторського звiту «03» квiтня 2014 року

39

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

3

1

3

2011

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): 2012 роцi-Змiна Голови правлiння Товариства.

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

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

3

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Нi

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
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Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Нi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Нi

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

X
Нi

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

так, введено
посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
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органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Нi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
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Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

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

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Так

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
Директор є одноосiбним
виконавчим органом Товариства,
який здiйснює керiвництво його
поточною дiяльнiстю.

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Немає

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Немає

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Нi

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Приватне акцiонерне товариство не планує протягом трьох
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наступних рокiв залучати iнвестицiї шляхом: 1. випуску акцiй, 2.випуском
депозитарних розписок, 3.випуском облiгацiй, 4.кредити банкiв, 5. фiнансування з
державного i мiсцевих бюджетiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Немає
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут
енергоаудиту та облiку енергоносiїв"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

33533189

за КОАТУУ 4610136900

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

72/19

6

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
79071 м.Львiв, вул.Кульпаркiвська,
буд.141, кв.184,

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

5

4

0

первісна вартість

1001

5

4

0

накопичена амортизація

1002

0

1

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

225

114

0

первісна вартість

1011

885

333

0

знос

1012

660

219

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи
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первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

2

2

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

232

120

0

Запаси

1100

37

18

0

Виробничі запаси

1101

22

17

0

Незавершене виробництво

1102

0

1

0

Готова продукція

1103

15

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

293

388

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

213

0

з бюджетом

1135

20

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

210

184

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

40

60

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

40

60

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи
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інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

404

138

0

Усього за розділом II

1195

0

0

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

1236

1121

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

363

363

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

18

127

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

381

490

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

634

377

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

37

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

26

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1

0

0

за одержаними авансами

1635

0

81

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

220

136

0

Усього за розділом IІІ

1695

855

631

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1236

1121

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової
звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти)
бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти
щодо ведення бухгалтерського облiку та складання
фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення
Товариства.
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських
операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в
натуральних одиницях i в узагальненому грошовому
виразi шляхом безперервного документального,
взаємопов'язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй
здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом
рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах
ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк
ведеться в автоматизованому режимi за допомогою
бухгалтерської комп'ютерної програми .
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Облiкова полiтика Приватного акцiонерного товариства
"IНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛIКУ
ЕНЕРГОНОСIЇВ" в 2013 роцi обгрунтована наказом №1
вiд 10.01.2012року. Згiдно цього наказу обумовлений
порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу
Товариства, а також його доходiв та витрат.
Показники в бухгалтерських звiтних формах
взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним
реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi
вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на
звiтнiсть.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з 01.01.2013 року
по 31.12.2013 року складена на пiдставi облiкових
регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних
документiв.
Бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у
вiдповiдностi до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999 р. № 996-Х1V (зi змiнами i доповненнями),
затверджених Нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку та iнших законодавчих i
нормативно - правових документiв з питань органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi.
Керівник

Масняк Олег Ярославович

Головний бухгалтер

Шевчик Христина Євгенiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут
енергоаудиту та облiку енергоносiїв"

Підприємство

за ЄДРПОУ

33533189

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

2352

1099

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 1674 )

( 573 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

678

526

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

13

11

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 447 )

( 402 )

Витрати на збут

2150

( 97 )

( 31 )

Інші операційні витрати

2180

( 12 )

(8)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття
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сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

135

96

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

135

96

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-26

-24

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

109

72

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

109

72

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1230

211

Витрати на оплату праці

2505

229

213

Відрахування на соціальні заходи

2510

86

82

Амортизація

2515

120

62

53

Інші операційні витрати

2520

565

517

Разом

2550

2230

1085

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

При визначенi фiнансових результатiв дiяльностi
Товариства дотримано вимог П(С)БО №15"Дохiд" та
П(С)БО №16"Витрати" та принципу вiдповiдностi доходiв
та витрат. Данi Звiту про фiнансовi результати (Звiту про
сукупний дохiд), як по доходах так i по витратах,
пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.
Основним видом доходу Товариства є доход вiд дiяльностi
у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг
технiчного консультування в цих сферах.

Керівник

Масняк Олег Ярославович

Головний бухгалтер

Шевчик Христина Євгенiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут
енергоаудиту та облiку енергоносiїв"

Підприємство

за ЄДРПОУ

33533189

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

2297

1308

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

260

118

Надходження від повернення авансів

3020

0

7

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1970 )

( 967 )

Праці

3105

( 189 )

( 182 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 94 )

( 61 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 104 )

( 106 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(4)

( 28 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 67 )

( 48 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 33 )

( 30 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 63 )

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 116 )

( 77 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

21

40

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(2)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

-2

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

21

38

Залишок коштів на початок року

3405

40

182

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-1

180

Залишок коштів на кінець року

3415

60

40

Примітки

Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках
спiвпадають з даними балансу.
Станом на 31.12.2013 року залишок коштiв на рахунках у
банку в нацiональнiй валютi складає 60тис.грн. Залишок
готiвки в касi складає 0 тис.грн.
Лiмiт готiвкових коштiв в касi Товариством не
встановлювався.
Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з
Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй
валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд
15.12.2004 року №637.

Керівник

Масняк Олег Ярославович

Головний бухгалтер

Шевчик Христина Євгенiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут
енергоаудиту та облiку енергоносiїв"

Підприємство

за ЄДРПОУ

33533189

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0
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дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)
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фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не
складався
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут енергоаудиту та
облiку енергоносiїв"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33533189

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

363

0

0

0

18

0

0

381

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

363

0

0

0

18

0

0

381

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

109

0

0

109

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0
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Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0
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прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0
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частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

109

0

0

109

Залишок на
кінець року

4300

363

0

0

0

127

0

0

490

Примітки

Власний капiтал у товариствi визначається згiдно НП(С)БУ № 1"Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд
07.02.2013 року.
Статутний капiтал розмiром 362 500 грн. складається iз 100 штук простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 3 625 грн.
Станом на 31.12.2013 року розмiр статутного капiталу 363 тис.грн., вiдповiдає
зареєстрованим установчим документам, сплачений повнiстю в сумi 363 тис.грн.
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