
12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Виробничо-технiчне пiдприємство "Укренергочормет" по пуску , наладцi та проектуванню 
енергетичного обладнання пiдприємств металургiї створено на базi Українсько виробнично-
технiчного пiдприємства по проектуванню, монтажу, ремонту та наладцi енергетичного 
обладнання заводiв чорної металургiї "Укренергочормет", наказу наркомiтета чорної металургiї 
СРСР вiд 26 вересня 1940 р. Наказом РВ ФДМУ по Харкiвськiй областi вiд 25 вересня 1998 р. 
№1349-П Державне виробничо-технiчне пiдприємство "Укренергочормет" перетворено в ВАТ 
"ВТП "Укренергочормет". 
 
Організаційна структура 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 
Виробничо-технiчне пiдприємство "Укренергочормет" має у своєму складi 8 виробничих 
пiдроздiлiв та вiддiл головного конструктора. Пiдприємство має ДП "Галузевий експертно 
технiчний центр ВАТ ВТП "Укренергочормет", яке розташоване в м. Харковi. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не 
було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується Законодавством України, Нацiональними 
Стандартами бухгалтерського облiку та Наказом по Товариству "Про облiкову полiтику та 
органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 01.01.2010 року № 1  
Пiдприємство обрало наступну облiкову полiтику:  
-амортизацiя нараховуєтся згiдно з налоговим законодавством  
-метод облiку вартостi запасiв ведеться по методу нормативних витрат 
 
Текст аудиторського висновку 
 АУДИТОРСКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО  
"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" 
Станом на 31.12.2011 року  Загальним зборам акцiонерiв  ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" 
Вiдомостi про емiтента 
Приватне акцiонерне товариство "ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"   
(надалi - ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"),  
- код ЄДРПОУ - 00192494;  
- мiсцезнаходження: 61072, Україна, м. Харкiв, проспект Ленiна, буд.58; 
- дата державної реєстрацiї: 16.01.1992 р. 
 Опис аудиторської перевiрки 
   Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi вiд 17.11.2011 р.№ 17.11-11/01. 
   Аудит було здiйснено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та вимог, що 
наведенi    
ДКЦПФР  у Рiшеннi  вiд 29 вересня 2011  № 1360.  
        Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ", 



що   
      включають:  
" Баланс (Ф1) станом на 31 грудня 2011 року; 
" Звiт про фiнансовi результати (Ф2)  за 2011 рiк; 
" Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (Ф3); 
" Звiт про власний капiтал за 2011 (Ф4); 
" Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (Ф5); 
" Опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. 
Аудиторська перевiрка проведена  вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську 
дiяльнiсть" та Мi-жнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, якi прийнятi в 
Українi в якостi Нацiональних станда-ртiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд незалежного 
аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки 
для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить сут-тєвих викривлень.  
Перевiрка проведена вiдповiдно до МСА 700 (переглянутий) "Висновок незалежного аудитора 
щодо пов-ного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", МСА 701 "Модифiкацiя 
висновку незалежного аудитора", МСА 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять 
перевiренi фiнансовi звiти", МСЗНВ 3000 "Мiжнародний стандарт завдань з надання 
впевненостi", згiдно з якими вимагається, щоб аудиторська перевiрка була сплано-вана та 
проведена з цiллю збору достатнiх доказiв того, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 
помилок, що до-зволяє iз достатнiм рiвнем впевненостi робити висновки щодо їх повноти та 
достовiрностi.     
Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке 
'рунтується на оцiнцi ризикiв сут-тєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або 
помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються пiдготовки та достовiрного представлення 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, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 
управлiнським персоналом, та загаль-ного представлення фiнансової звiтностi облiковим 
принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. 
Аудитор використав принцип вибiркової перевiрки, метод опитування та аудиторськi тести. 
Метод суцiльної перевiрки був використаний у вiдношеннi тих матерiалiв, якi можуть, на 
професiйну думку аудитора, суттєво вплинути на результати перевiрки.  
Для пiдтвердження правильностi та достовiрностi облiкових даних щодо майна, коштiв i 
фiнансових зобо-в'язань, вартiсть яких вiдображена у даних бухгалтерського облiку та звiтностi 
пiдприємства, аудитор спостерiгав за роботою комiсiї з їх iнвентаризацiї. 
Для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i 
власного капi-талу пiдприємства, за орiєнтовний порiг суттєвостi прийнята величина у 5 
вiдсоткiв вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу. Для 
визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат орiєнтовним порогом суттєвостi прийнята 
величина, що дорiвнює 2 вiдсоткам чистого прибутку  пiдприємства.  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих 
фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку та вимог чинного законодав-ства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: 
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та 
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викрив-лень внаслiдок 
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових 
оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.  
Вiдповiдальнiсть аудитора  
Нашою вiдповiдальнiстю  є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi 



результатiв аудитор-ської перевiрки. 
 
Аудитор вважає, що отриманi в процесi проведення аудиторської перевiрки докази, є 
достатньою та вiдпо-вiдною основою  для  висловлення аудиторської думки.  
 
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi 
 
На  думку аудитора, фiнансовi звiти ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" складенi в усiх 
суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi,  
справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства  на 31 грудня 2011 року, 
фiнансовi результати його дiяльностi та iнформацiю про рух грошових коштiв за 2011 рiк, що 
складенi  вiдповiдно до Нацiональних положень (стан-дартiв) бухгалтерського облiку України.  
Данi фiнансової звiтностi ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" вiдповiдають даним облiку.  
Також данi окремих форм звiтностi не суперечать одна однiй та є спiвставними у вiдповiдностi 
до при-писiв наказу Мiнiстерства Фiнансiв України "Методичнi рекомендацiї для перевiрки 
спiвставлення показникiв фiнансової звiтностi"  вiд 22.12.2008 року № 1524. 
Висловлення думки, щодо розкриття iнформацiї за видами активiв 
Нематерiальнi активи 
Розкриття iнформацiї, щодо нематерiальних активiв, на думку аудиторiв, є справедливим, 
достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам 
Нацiональних Стандартiв (Положень) бух-галтерського облiку України та iншим нормативам 
встановленим законодавством України. 
 
Основнi засоби 
Розкриття iнформацiї, щодо основних засобiв, на думку аудиторiв, є справедливим, 
достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам 
Нацiональних Стандартiв (Положень) бухгалтерського облiку України та iншим нормативам 
встановленим законодавством України. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв 
вiдповiдає чинному законодавству та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та 
фiнансовiй звiтностi без суттєвих помилок вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, 
лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних 
засобiв у 2011 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного 
законодавства та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу, 
обранi  пiдприємством протягом року не змiнювались. 
 
Фiнансовi iнвестицiї 
         Розкриття iнформацiї щодо довгострокових фiнансових iнвестицiй, на думку аудиторiв, є 
справедливими, достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним 
вимогам Нацiональних Стандартiв (Положень) бухгалтерського облiку України та iншим 
нормативам встановленим законодавством України. 
Незавершене будiвництво 
          Розкриття iнформацiї щодо незавершеного будiвництва, на думку аудиторiв, є 
справедливим, достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним 
вимогам Нацiональних Стандартiв (Положень) бух-галтерського облiку України та iншим 
нормативам встановленим законодавством України. 
Розкриття iнформацiї щодо iнших необоротних активiв, на думку аудиторiв, є справедливими, 
достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам 
Нацiональних Стандартiв (Положень) бухгалтерського облiку України та iншим нормативам 
встановленим законодавством України. 
Виробничi запаси, Незавершене виробництво, Готова продукцiя, Товари 
Розкриття iнформацiї щодо вартостi виробничих запасiв, Незавершеного виробництва, Готової  
продукцiї та Товарiв на думку аудитора, є достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах 



вiдповiдає концептуальним вимогам Нацiонального Стандарту (Положення) бухгалтерського 
облiку №9 та iншим нормативам, встановленим за-конодавством України.  
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та 
iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом 
надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої на 
пiдприємствi облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2011 роцi не проводилась. Метод 
оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних 
необоротних матерiальних активiв вiдображається згiдно чинного законодавства. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, на думку аудитора, є справедливим, 
достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам 
Нацiональних Стандартiв (Положень) бух-галтерського облiку №10, №1 та №2  та iншим 
нормативам встановленим законодавством України. 
 Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Розкриття iнформацiї щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв, на думку аудитора, є 
справедливим, дос-товiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним 
вимогам Нацiональних Стандартiв (Поло-жень) бухгалтерського облiку та iншим нормативам 
встановленим законодавством України. 
Облiк грошових коштiв i розрахункiв вiдповiдає приписам "Положення про ведення касових 
операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 
637, що зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.05 року пiд № 40/10320. Суттєвих 
вiдхилень не виявлено. Прибутковi та видатковi касовi ордери оформленi без суттєвих 
зауважень. Касова книга  оформлена згiдно з Положенням. 
 Iншi оборотнi активи 
Розкриття iнформацiї щодо iнших оборотних активiв - суми податкових зобов'язань з податку на 
додану вартiсть (рах.643), на думку аудитора, є достовiрним i повним та в усiх суттєвих 
аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам Нацiональних Стандартiв (Положень) 
бухгалтерського облiку України та iншим нормативам, встановленим законодавством України.  
 Витрати   майбутнiх   перiодiв 
Розкриття iнформацiї щодо сум витрат, якi мають бути врахованi у майбутнiх перiодах (рах.39),  
є повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам Нацiональних 
Стандартiв (Положень) бухгалтерського облiку та iншим нормативам, встановленим 
законодавством України. 
 
На думку аудитора, наведенi докази щодо методiв i процедур, використаних ПРАТ "ВТП 
"УКРЕ-НЕРГОЧОРМЕТ" для складання фiнансової звiтностi вiдносно активiв, є 
пiдтвердженням того, що прийнятою товариством Облiковою полiтикою забезпеченi  
методологiчнi принципи формування вi-домостей  у регiстрах бухгалтерському облiку i 
достовiрного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.  
 
Висловлення думки, щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання 
  На думку аудитора, розмiр зобов'язань у фiнансовiй звiтностi ПРАТ "ВТП 
"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" вiдо-бражено без  вiдхилень.  
  Облiк зобов'язань ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО України № 11 "Зобов'язання". 
Розкриття iнформацiї щодо Кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та про  
суму забезпечення наступних витрат i платежiв, на думку аудитора, є справедливим, 
достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам 
Нацiональних Стандартiв (Положень) бухгалтерського облiку України та iншим нормативам 
встановленим законодавством України. 
Довгостроковi зобов'язання 
Розкриття iнформацiї щодо довгострокових зобов'язань, на думку аудиторiв, є справедливим, 
достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам 



Нацiональних Стандартiв (Положень) бухгалтерського облiку України та iншим нормативам 
встановленим законодавством України. 
 Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
Розкриття iнформацiї щодо поточних  та iнших  поточних зобов'язань, на думку аудитора,  є 
справедливим, достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним 
вимогам Нацiональних Стандартiв (Положень) бухгалтерського облiку України та iншим 
нормативам, встановленим законодавством України. 
З огляду на результати аудиторської перевiрки, Аудитор виказує думку про вiдповiднiсть ме-
тодологiчних принципiв формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов'язання i її 
розк-риття у фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання" та прийнятою облiковою 
полiтикою. 
       
 Розкриття iнформацiї про власний капiтал  
Аудитор виказує думку, що  власний капiтал вiдповiдає вимогам про розкриття iнформацiї 
кожного елемента власного капiталу згiдно П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал", що 
затверджений Наказом Мiнфiну вiд 31.03.99 р. № 87 та вимогам про наявнiсть i рух власного 
капiталу по його елементах згiдно даним бухгалтерського облiку фiнансовiй звiтностi i форми 
№ 4 "Звiт про власний капiтал". 
Власний капiтал ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" складається iз: 
" статутного капiталу; 
" iншого додаткового капiталу; 
" резервного капiталу; 
" нерозподiленого прибутку. 
 Статутний капiтал 
Розмiр статутного капiталу ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"  станом на 31.12.2011 р. 
складає 648 772,00 гривнi, який повнiстю сплачений та подiлений на  2 595 088  простих 
iменних акцiй, номiнальною вартiс-тю 0,25   гривень кожна.   
          Статутний капiтал сплачений повнiстю на 100% у встановлений законодавством строк. 
Державної частки у статутному капiталi акцiонерного товариства немає.  
ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" у 2011 роцi збiльшення або зменшення статутного 
капiталу та деномi-нацiю акцiй не здiйснювало. 
          На вимогу приписiв ст. 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдносно того, що 
усi акцiї товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi ПРАТ "ВТП 
"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"  у 2011 було проведено де-матерiалiзацiю наявних акцiй. 
Таким чином, статутний капiтал ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" повнiстю сплачений та 
сформований у вiдповiдностi до дiючого законодавства України, та у встановленi 
законодавством термiни.  
Резервний капiтал  
Склав 33,00 тис.грн  та є незмiнним впродовж 2011 року. 
 Iнший додатковий капiтал 
Сформований у попереднiх звiтних перiодах у розмiрi 1 097,00 тис.грн та є незмiнним впродовж 
2011 року. 
 Нерозподiлений прибуток 
На початок року склав 5 604,00 тис.грн, за пiдсумками 2011 року збiльшився до 10 671,00 
тис.грн. Сума не-розподiленого прибутку є достовiрною, а розкриття iнформацiї щодо обсягу 
чистого прибутку, на думку аудитора, є справедливим та вiдповiдає концептуальним вимогам 
Нацiональних Стандартiв (Положень) бухгалтерського облiку України та iншим нормативам 
встановленим законодавством України. 
Розмiр чистого прибутку 
Чистий прибуток за рiк, що закiнчився 31.12.2011 р., визначено у розмiрi 5 067,00 тис.грн. 
Зiбранi аудиторськi докази свiдчать, що розкриття iнформацiї ПРАТ "ВТП 
"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" щодо власного капiталу, на думку аудитора, є справедливим, 



достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам 
Нацiональних Стандартiв (Положень) бухгалтерського облiку України (НСБО 5 "Звiт про 
власний капiтал") та iншим нормативам, встановленим законодавством України. 
 
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 
Чистi активи ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" складають 12 450,00 тис. грн., що є бiльшим 
нiж статутний капiтал товариства., тобто вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 "Цивiльного кодексу 
України"  та свiдчить про достатнiсть коштiв для здiйснення фiнансово - господарської 
дiяльностi товариства та збереження його  власного капiталу на рiвнi заявленого. 
Наведенi докази свiдчать, що ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" з правової точки зору 
дотримується ви-мог статi 155 Цивiльного Кодексу України щодо вартостi чистих активiв 
товариства. 
Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами  
Аудитор свiдчить, що згiдно отриманої iнформацiї, борговi зобов'язання у ПРАТ "ВТП 
"УКРЕНЕРГОЧО-РМЕТ" станом на 31.12.2011 року за цiнними паперами вiдсутнi. 
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року  
та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни 
вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок". 
 
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента на протязi 2011 року 
Дата виникнення 26.04.2011 р.,  дата публiкацiї 26.04.2011 р. 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011 р. затвердженi змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
            Абсалямов Юрiй Галiмович (паспорт серiя МК № 281632, виданий Київським РВ ХМУ 
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 23.10.1996 р.) - вiдкликано з посади Голови Наглядової ради (на 
посадi перебував 1 рiк 5 мiсяцiв), та переобрано членом Наглядової ради на строк три роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 22,8262%. Протягом своєї дiяльностi займав 
посади: iнженер, пров. iнженер, заст. директора, директор, Голова правлiння-Генеральний 
директор, Голова Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 
Зайцев Василь Васильович (паспорт серiя МК № 820228, виданий Фрунзенським РВ ХМУ 
УМВСУ в Ха-ркiвськiй обл. 25.03.1998 р.) вiдкликано з посади Голови правлiння-Генерального 
директора, на посадi перебував 1 рiк 5 мiсяцiв, та переобрано Головою Правлiння - Генеральним 
директором на строк три роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 22,9742%. 
Протягом своєї дiяльностi займав посади: заст. директора, директор, президент, голова 
Наглядової ради, Голова правлiння-Генеральний директор. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 
Сiзоненко Олег Олександрович (паспорт серiя МК № 858603, виданий Комiнтернiвським РВ 
ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 17.04.1998р.), вiдкликано з посади члена Наглядової ради, на 
посадi перебував 6 рокiв 5 мiсяцiв, та переобрано членом Наглядової ради на строк три роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi 7,4429%. Протягом своєї дiяльностi займав посади: 
iнженер, пров. iнженер, заст. директора, директор. Непогашеної суди-мостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  
Водолажченко Вадим Леонiдович (паспорт серiя МК № 224314, виданий МВМ Дзержiнського 
РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 09.07.1996р.), вiдкликано з посади члена Наглядової ради, 
на посадi перебував 4 роки 5 мiсяцiв. Володiє часткою в статутному капiталi 0,0044%. Протягом 
своєї дiяльностi займав посади: iнженер, енергетик, нач. вiддiлу, заст. директора, нач. 
технiчного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Борисенко Анатолiй Миколайович (паспорт МК 958529, виданий Московським РВ ХМУ 
УМВСУ в Хар-кiвськiй обл. 19.10.1998 р.), вiдкликано з посади члена Наглядової ради, на 
посадi перебував 4 роки 5 мiсяцiв. Володiє часткою в статутному капiталi 0,0015% Протягом 



своєї дiяльностi займав посади: iнженер, енергетик, нач. цеху, заст. головн. iнженера. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Убiйко Iрина Юрiївна (паспорт серiя МК № 837558, виданий МВМ Дзержiнського РВ ХМУ 
УМВСУ в Хар-кiвськiй обл. 24.04.1998р.), вiдкликано з посади члена Наглядової ради, на посадi 
перебувала 3 роки 9 мiсяцiв, та переобрано членом Наглядової ради на строк три роки. Володiє 
часткою в статутному капiталi 0,0771%. Протягом своєї дiяльностi займала посади: бухгалтер, 
економiст, головн. економiст. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Готлiнський Яня Iсакович (паспорт серiя МК № 291663, виданий Фрунзенським РВ ХМУ 
УМВСУ в Хар-кiвськiй обл. 11.09.1996р.), вiдкликано з посади Голови Ревiзiйної комiсiї, на 
посадi перебував 6 рокiв 5 мiсяцiв. В статутному капiталi емiтента частки не має. Протягом 
своєї дiяльностi займав посади: iнженер, пров. iнженер, ст. бригадн. iнженер, нач. дiльницi.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
            Махонiна Олена Петрiвна (паспорт серiя ММ № 296958, виданий МВМ Дзержiнського 
РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 05.11.1999 р.) вiдкликано з посади члена Ревiзiйної комiсiї, 
на посадi перебувала 6 рокiв 5 мiсяцiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 
0,000385%. Протягом своєї дiяльностi займала посади: бухгалтер, рахiвник, бухгалтер 1 кат., 
бухгалтер 2 кат., заступн. головного бухгалтера, головний бухгалтер.    Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.  
           Абсалямов Денис Юрiйович (паспорт серiя МК 181981, виданий Київським РВ ХМУ 
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 04.06.1996 р.), вiдкликано з посади члена Ревiзiйної комiсiї, на 
посадi перебував 4 роки i 3 мiсяця, та обрано Ревiзором на строк три роки. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 19,9643%. Протягом своєї дiяльностi займав посади: аналiтик, фiн. 
менеджер, керiвник договiрного вiддiлу, керiвник проектного офiсу. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  
 
          Вiдповiдно до Статуту, рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2011 р.  
 
         Абсалямов Юрiй Галiмович (паспорт серiя МК № 281632, виданий Київським РВ ХМУ 
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 23.10.1996р.) переобраний Головою Наглядової ради на строк три 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi - 22,8262%. Протягом своєї дiяльностi займав 
посади: 
iнженер, пров. iнженер, заст. директора, директор, Голова правлiння-Генеральний директор. 
Непогашеної суди-мостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 
        Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй. 
Дата виникнення 11.02.2011 р.,  дата публiкацiї 11.02.2011 р. 
 
Пiсля отримання реєстру вiд реєстратора у зв'язку з припиненням ведення реєстру Емiтенту 
11.02.2011 р. стало вiдомо, що у системi реєстру вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше % голосуючих акцiй Емiтента, а саме:            
           - пакет акцiй "фiзичної особи", що становив 491732 шт. акцiй (18,9486 % голосуючих 
акцiй) збiльшився i становить 511732 шт. акцiй (19,7193 % голосуючих акцiй). 
. 
Дата виникнення 26.04.2011 р.,  дата публiкацiї 26.04.2011 р. 
 
Пiсля отримання реєстру вiд депозитарiю у зв'язку з проведенням загальних зборiв акцiонерiв 
Емiтента 26.04.2011 р. стало вiдомо, що у системi реєстру вiдбулися змiни щодо власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше % голосуючих акцiй Емiтента а саме: 
          - пакет акцiй "фiзичної особи", що становив 511732 шт. акцiй (19,7193 % голосуючих 
акцiй) збiльшився i становить 518092 шт. акцiй (19,9643 % голосуючих акцiй).  
Суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, 



що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою 
звiтнiстю  
Аудитором згiдно з приписами МСА 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi 
фiнансовi звiти" " здiйсненi необхiднi  процедури та заходи щодо виявлення невiдповiдностей 
мiж перевiреною  фiнансовою звiтнiстю  та iнформацiєю, що розкрита емiтентом. Суттєвi 
невiдповiдностi вiдсутнi.  
Виконання значних правочинiв  
У 2011 роцi керiвництвом ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" вчинялись правочини,  ринкова 
вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 
активiв товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Перелiк значних 
правочинiв наведено нижче: 
" контракт № 5-10 з "Pakistan Steel Mills Corp" (Пакистан); 
" замовлення № 7908/387 з ПАТ "АрселорМiтал Кривий Рiг" (Україна); 
" контракт № 15-10 з Компанiєю "KIMA" ( Єгипет); 
" контракт № 11-11 з Компанiєю "KIMA" ( Єгипет); 
" замовлення № 321/11/261 з ПрАТ "Завод напiвпровiдникiв" (Україна); 
" замовлення № 18-10 з "КЕХАГ Интернатиональ АО" (Германiя); 
" контракт № 4111/9777 з Компанiєю "Arcelormitatal Galati" (Руминiя); 
" контракт № 84/1 з ПрАТ "Укрпiдшипник" (Україна); 
" контракт № 1/27-07-2010/6021 з ТОВ "Реаленерго" (Україна); 
" контракт № 48-10ВЭС-10/104 з ПАТ "Уральский завод авто-тексильних виробiв" (Росiя); 
" договiр № 10/86-11-10 з ПАТ "Полтавський турбомеханiчний завод" (Україна). 
Стан корпоративного управлiння 
Здiйсненi у ходi перевiрки аудиторськi процедури та тести системи контролю, свiдчать, що  
правила та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" 
та здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами управлiння та його 
учасниками стосовно управлiння ним (корпоративне управлiння), є ефективними. Про що 
свiдчить, зокрема, забезпечення своєчасного i повного розкриття iнформацiї з усiх суттєвих 
питань, що стосуються товариства, якi включають його фiнансовий стан та  результати 
дiяльностi, збiльшення вартостi  власного капiталу компанiї та ефективне використання 
ресурсiв. 
Згiдно приписiв ЗУ "Про акцiонернi товариства", статутом ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" 
не перед-бачено створення служби внутрiшнього аудиту. 
Суттєвi викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства  
Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладена на найвищий 
управлiнський та управлiнський персонал ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" . 
 У вiдповiдностi до Концептуальної основи завдань з надання впевненостi аудитор отримав 
достатню впев-ненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок 
шахрайства або помилок.  
Пiд час проведення аудиторської перевiрки у вiдповiдностi до принципу професiйного 
скептицизму, розгля-нута можливiсть уникнення управлiнським персоналом заходiв контролю.  
 Розгляд аудитором ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства та результати 
аудиторських тестiв вказують на вiдсутнiсть значного ризику суттєвого та все охоплюваного 
шахрайства  
         Пiд час аудиторської перевiрки не встановлено невiдповiдностi мiж показниками звiтностi 
та реальним станом активiв i зобов'язань, або iнше перекручення чи невiдповiднi вiдображення 
записiв у реєстрах облiку, що можуть бути квалiфiкованi як шахрайство або помилка. 
Пiд час проведення перевiрки аудитором не проводилася оцiнка автентичностi документiв, якi 
представленi пiдприємством, оскiльки аудитор не має вiдповiдної пiдготовки та не є експертом з 
визначення автентичностi.  
Вiдомостi про аудиторську фiрму 
ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БIЗНЕС-АУДИТ", Свiдоцтво № 3777 вiд 30 березня 



2006 про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають 
аудиторськi послуги, що подовжено рiшенням Аудиторської Палати України вiд 24 лютого 2011 
року № 228/4 та чинне до 24 лютого 2016 року. 
 Свiдоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку 
цiнних паперiв серiї АБ № 000926 (реєстрацiйний номер № 1019), вiд 16.06.2009 р., дiйсне до 
24.02.2016 р. 
Адреса: Україна, 61054, м. Харкiв, вул.. Академiка Павлова, буд.120; тел./факс  (057) 719-41-51; 
E-mail:olgaokt@gmail.com.  
   Дата та номер договору на проведення аудиту Договiр на аудиторськi послуги № 17.11-11/01 
вiд 17.11.2011 р. Дата початку та дату закiнчення проведення аудиту Початок проведення 
аудиту "01" грудня 2011 р., закiнчення аудиту "10" квiтня 2012 р. 
 
       Директор     Лiтвiнцева О.О. 
         Сертификат аудитора  серiї А №003193 виданий рiшенням  Аудиторської   палати України 
№56вiд 10.07.1997р. Термiн дiї  подовжено до10.07.2016 р.   рiшенням АПУ №232/4 вiд 
30.06.2011 року.                                   Аудиторський висновок складено 10.04.2012 року. 
 
 
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; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення 
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) 
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними 
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі 
постачання 
основним видом дiяльностi є виконання проектно-конструкторських та пусконалагоджувальних 
робiт енергообладнання металургiйних пiдприємств України.  
Дiяльнiсть пiдприємства пiдвищує надiйнiсть енергозабезпечення промислових пiдприємств, 
зменшує енергозатрати на випуск промислової продукцiї та знижує шкiдливi викиди в 
навколiшнє середовище. Виконання данног о виду робiт не залежить вiд сезонних змiн.  
Найбiльш впливими конкурентами з основної продукцiї є АТ "Котлоенергопром" та ЕГУ 
"Госкомохрантруда". Пiдприємство проводить розробки нових технологiй, якi дозволяють 
зменшувати енергозатрати пiдприємств, але вони не можуть бути введенi за вiдсутностi коштiв 
у замовникiв на їх придбання.  
Внеслiдок непомiрних податкiв, необхiдностi оплати значних сум за комунальнi послуги, 
електроенергiя, зв'язок, за отримання лiцензiї та дозволiв, неоплата замовникiв за виконанi 
роботи, фiнансовий стан пiдприємства залишається досить важким.    
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 
За останнi п'ять рокiв пiдприємство придбало новi комп'ютери, нове обладнання, меблi, 
проводило ремонт в примiщеннi. 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 



правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, інформацію 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 
основними засобами емiтента є будiвлi та споруди, якi пiдприємство здає в оренду, машини , 
обладнання та транспортнi засоби. Фiнансування планується за рахунок власних коштiв. 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Внаслiдок непомiрних податкiв, необхiднiсть оплати значних сум за комунальнi послуги, 
електроенергiя, зв'язок, за отримання лiцензiї та дозволiв, неплата замовникiв, а також 
розрахункiв за виконанi роботи,фiнансовий стан пiдприємства залишається досить важким. 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
У 2011 роцi штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства не було. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування планується за рахунок власних коштiв. 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
Усi укладенi договори були виконанi. 
 
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) 
Придбати нове обладнання, збiльшити обсяг викононаних робiт, чим полiпшить фiнансове 
становище пiдприємства. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
За 2011 рiк витрат грошових коштiв на дослiдження та розробку не було. 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи не було. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
д/н 
 


