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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
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Комісії.
	Генеральний директор	Прісняк Олександр Олексійович
	(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	30.04.2014
	М.П.	(дата)
	Річна інформація емітента цінних паперів
	  за     2013         рік	
	І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
	"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	00219632
4. Місцезнаходження	бульвар Лесi Українки,34, м.Київ,  
	01133, Україна
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 2855033, 2850916
6. Електронна поштова адреса	referent@himmash.kiev.ua
	ІІ. 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 	№82(1835) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних
опублікована у	 паперів та фондового ринку"                                                        30.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація 	himmash.kiev.ua	в мережі 
розміщена на власній 	Інтернет                 30.04.2014
сторінці	(дата)
	(адреса сторінки)



	ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
	"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну 	АОО №029092
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації	07.02.1994
4. Територія (область)	м. Київ

5. Статутний капітал (грн)	    2000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 	0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 	0
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)	   69

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 	71.12
консультування в цих сферах
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним 	46.51
забезпеченням

10. Органи управління підприємства:   Інформацію про органи управління емітента не 
заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
	1) найменування банку (філії, відділення банку),      Публічне акціонерне товариство 
  який обслуговує емітента за поточним рахунком     "Акціонерний 
 у національній валюті                                               комерційний промислово-інвестиційний банк"
	2) МФО банку	      300012
	3) поточний рахунок	      26001601003597
	4) найменування банку (філії, відділення банку),       Публічне акціонерне товариство    
  який обслуговує емітента за поточним рахунком      "Акціонерний 
	у іноземній валюті                	       комерційний промислово-інвестиційний банк"
	5) МФО банку	                                                  300012
	6) поточний рахунок	       26006601003600















12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
	Вид діяльності	Номер ліцензії 	Дата 	Державний орган, що видав	Дата 
	(дозволу)	видачі	закінчення 
	дії ліцензії 
	(дозволу)
Будiвельна дiяльнiсть	серiя АВ  № 	22.04.2010	Інспекція Державного 	22.04.2015
	515064	архітектурно-будівельного 
	контролю у м.Києві

Опис:  Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Ліцензія буде продовжена
 після закінчення терміну дії.

Проектування, монтаж, 	серiя АВ  № 	09.07.2010	Державний департамент 
технiчне обслуговування 	519048	пожежної безпеки МНС  
засобiв протипожежного 	України
захисту та систем опалення

Опис:  Термін дії ліцензії необмежений.

	ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
	(розміру часток, паїв)
	Найменування юридичної 	Код за 	Місцезнаходження	Відсоток акцій 
	особи засновника та/або 	ЄДРПОУ 	(часток, паїв), які 
	учасника	засновника 	належать 
	засновнику та/або 
	та/або 	учаснику (від 
	учасника	загальної кількості)
ДІПРОХІММАШ Міністерства 	00219632	бульвар Лесі Українки, 34, м.Київ, 	0,00000000000
машинобудування, військово-	Печерський, 01133
промислового комплексу та 
конверсії України
Прізвище, ім'я, по батькові 	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 	Відсоток акцій 
	фізичної особи	який видав паспорт	(часток, паїв), які 
	належать 
	засновнику та/або 
	учаснику (від 
	загальної кількості)
	Усього:	0,00000000000









	V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Прісняк Олександр Олександрович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 	д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	29
7) найменування підприємства
 та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Хiмнафтомашпроект", виконавчий директор
8) дата обрання та термін, на який 	15.04.2013 На 3 роки
обрано
9) опис:  Генеральний директор вирішує поточні питання діяльності товариства  згідно з діючим 
законодавством, Cтатутом та відповідно до рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової 
ради.  Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi
 вiдповiдно до контракту. Призначений на посаду Наглядовою радою товариства (Протокол №11-
25/03-13 від 15.04.2013 р.).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж 
керівної роботи 29 років. Перелік посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: АКБ 
"Київ" - директор філії банку, начальник управління банку,АБ "Укргазбанк" -  помічник 
директора Київської дирекції; ПАТ "Південкомбанк" - радник Голови правління, ВАТ 
"Хiмнафтомашпроект"- виконавчий директор,Генеральний директор. Даних, що працює на  iнших пiдприємствах, немає.  Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада	Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Свєтлаков Костянтин Анатолійович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 	д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	17
7) найменування підприємства
 та попередня посада, яку займав**: ПрАТ  "МЕТАЛ ЮНІОН", заступник начальника управління 
нафтохімічного виробництва з фінансових питань департаменту промисловості
8) дата обрання та термін, на який 	15.12.2013 На 3 роки
обрано
9) опис:  Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та 
головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом. Винагороду, як Голова 
Наглядової ради,  в тому числі у натуральній формі,  за звiтний період не отримував.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 17 
років.Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 15.12.2013 р.(Протокол №3) обраний до 
складу Наглядової Ради і на посаду Голови Наглядової ради. Перелік  посад, які особа  обіймала  протягом останніх п'яти років: ТОВ "Горлiвська паперова фабрика" - генеральний директор; ТОВ "Скайтек - Промсервiс" - фiнансовий директор; ТОВ "Медiмпорт - Україна":  - директор; ТОВ "Нова медична група" - заступник директора; ТОВ "Сiрiус Сервiс"  – фiнансовий директор; ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» - заступник начальника управлiння нафтохiмiчного виробництва з фiнансових питань департаменту промисловостi, з 02.12.2013 р.  - начальник управлiння нафтохiмiчного виробництва департаменту промисловостi. Даних, що працює на  iнших пiдприємствах немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада	Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Буднєва Надія Олексіївна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
4) рік народження**	1952
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	32
7) найменування підприємства
та попередня посада, яку займав**:  ПрАТ "Український проектно-інвестиційний центр", головний 
бухгалтер
         
8) дата обрання та термін, на який 	09.08.2011 На невизначений строк
обрано
9) опис:  Головний бухгалтер товариства органiзовує та веде бухгалтерськiй облiк вiдповiдно до 
внутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi стандартiв бухгалтерського облiку та 
положень стандартiв України. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi 
заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 32 роки. Змін у персональному складі щодо 
посадової  особи у звітному періоді  не було. Перелік  посад, які особа обіймала протягом останніх 
п'яти років:  ПрАТ "Український проектно-інвестиційний центр"- головний бухгалтер; ВАТ 
"Хімнафтомашпроект", а згодом і ПАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"- головний бухгалтер. 
Даних, що працює на  iнших пiдприємствах, немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада	Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Лісунова Марина Олександрівна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 	д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
4) рік народження**	1987
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	 4
7) найменування підприємства
 та попередня посада, яку займав**: ПрАТ  "МЕТАЛ ЮНІОН",  референт радника  Голови правління
8) дата обрання та термін, на який 	15.12.2013 На 3 роки
обрано
9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж 
керівної роботи (років) - 4.  Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 15.12.2013 р. 
(Протокол №3) обрана  на посаду Член Наглядової ради. Перелік посад, які особа обіймала 
протягом останніх п'яти років: ПрАТ  "МЕТАЛ ЮНІОН",  референт радника  Голови правління. 
Даних, що працює на  iнших пiдприємствах,  немає.  Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.

1) посада	Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Пєтухов Андрій Сергійович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
4) рік народження**	1987
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	 7
7) найменування підприємства
та попередня посада, яку займав**: Криворізький гірничо-збагачувапльний комбінат, начальник бюро планування та економічного аналізу
8) дата обрання та термін, на який 	15.12.2013 На 3 роки
обрано
9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж 
керівної роботи (років) -7. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 15.12.2013р.(Протокол № 3) обрано на посаду Член Наглядової ради. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Криворізький гірничо-збагачувапльний комбінат - начальник бюро планування та економічного аналізу. Даних, що працює на  iнших пiдприємствах немає. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада	Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Прусенко  Віта Валеріївна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 	д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
4) рік народження**	1979
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	10
7) найменування підприємства
 та попередня посада, яку займав**: Радник податкової служби 2-го рангу
8) дата обрання та термін, на який 	15.12.2013 На 3 роки
обрано
9) опис:  Як  Ревiзор має повноваження та виконує обов'язки,  передбаченi статутом.  Винагороду, 
як  Ревізор, в тому числі у натуральній формі,  у  звiтному періоді не отримувала. 
Перелік  посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: радник податкової служби 2-го 
рангу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 
(років) 10.  Даних, що працює на  iнших пiдприємствах, немає.  Посадова особа не дала згоду на 
розкриття паспортних даних.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
	Посада	Прізвище, ім’я, по 	Паспортні дані фізичної особи 	Кількість	Від загальної 	Кількість за видами акцій
	батькові фізичної 	(серія, номер, дата видачі, 	 акцій 	кількості 	прості іменні	прості на 	привілейо-	привілейо-
	особи або повне 	орган, який видав)* або код за 	(шт.)	акцій (у 	пред'явника	вані іменні	вані на 
	найменування 	ЄДРПОУ юридичної особи	відсотках)	пред'явника
	юридичної особи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	фізична особа	д/н, д/н, д/н	400	0,00020000000	400	0	0	0
	Прісняк Олександр 
	Олександрович

Голова Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Свєтлаков Костянтин 
	Анатолійович

Член Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Пєтухов Андрій 
	Сергійович

Член Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Лісунова Марина 
	Олександрівна

Ревізор акціонерного 	фізична особа	д/н, д/н, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0
товариства	Прусенко Віта 
                                          Валеріївна

Головний бухгалтер	фізична особа	д/н, д/н, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Буднєва Надія 
	Олексіївна

	Усього: 	400	0,00020000000	400	0	0	0
	
	VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	21.03.2013
Кворум зборів, %	97,53
Опис: 	
      Перелік питань порядку денного:
1.Обрання членів Лічильної комісії.
2.Обрання Голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
4.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
5.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більше як одного року.
6.Обрання особи (осіб), які уповноважуються на підписання угод про вчинення значних 
правочинів.
      Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Порядок денний 
позачергових загальних зборів акціонерів визначено та затверджено на засіданні Наглядової ради. 
До переліку питань порядку денного пропозиції не надавались. 
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада.
      Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано до складу Лічильної комісії: Серафіну І. В. – Головою Лічильної комісії, Мащенко О. В.
 – Членом Лічильної комісії,  Атаманчук Н. С. – Членом Лічильної комісії.
2. Обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Часовських А. В.
3. Обрано Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Коханчук Г.В.
4. Затверджено  регламент проведення загальних зборів акціонерів.
5.Схвалено попередньо значні правочини, будь-якого характеру, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства. 
Встановити граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно до цього 
рішення у сумі 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн.. Виступити майновим поручителем за ТОВ 
«Фінансовий дім «Інвестиційний союз» (код за ЄДРПОУ 34849834) та ТОВ «Ресурс-Транзит» (код
за ЄДРПОУ 37265219) шляхом надання в іпотеку ПАТ «Комерційний банк 
«ПІВДЕНКОМБАНК»  належного ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» нежитлового приміщення
 загальною площею 6049,70 кв.м., розташованого за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 
ринковою вартістю, визначеною незалежним оцінювачем ТОВ «Кредитне Брокерське Бюро» 
згідно із Звітом про незалежну оцінку вартості нежилих приміщень, загальною площею 6049,7 
кв.м., що знаходяться за адресою м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, що належать ВАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» від 18.03.2013. Укласти договір іпотеки (іпотечний договір)  з  
ПАТ «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК».
6.Обрати особу, яка уповноважується на підписання угод про вчинення значних правочинів – а 
саме: виконавчого директора ВАТ    «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» Прісняка Олександра 
Олексійовича.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.03.2013
Кворум зборів, %	97,54
Опис: 
      Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання членів Лічильної комісії.
2.Обрання  Голови  Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3.Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів. 
4.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 
5.Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.
6. Звіт  Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження звіту  Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства, затвердження аудиторського висновку, та
  звіту аудиторської фірми за 2012 рік.
9.Затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік.  Розподіл прибутку і збитків 
Товариства  за 2012 рік.
10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.
11.Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
12. Внесення змін та  доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних з приведенням 
діяльності та документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні 
товариства».
13. Затвердження внутрішніх документів та положень Товариства.
14.Прийняття рішення про припинення повноважень  Голови та членів Наглядової (Спостережної)
  ради Товариства.
15. Встановлення кількісного складу Наглядової (Спостережної)  ради Товариства.
16.Обрання членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства.
17.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.
18. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
19.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової (Спостережної)  ради, встановлення розміру їх винагороди.
21. Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів  з членами  
Наглядової (Спостережної)  ради Товариства.
22. Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з членами   
Ревізійної комісії Товариства.
       Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Порядок денний чергових 
загальних зборів акціонерів визначено та затверджено на засіданні Наглядової ради. До переліку 
питань порядку денного пропозиції не надавались. Особа, що ініціювала проведення позачергових 
загальних зборів: Наглядова рада.
        Результати  розгляду питань порядку денного:
1. Обрано до складу Лічильної комісії: Серафіну І..В. – Головою Лічильної комісії, Мащенко О. В. – Членом Лічильної комісії,  Атаманчук Н. С. – Членом Лічильної комісії.
2. Обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Часовських А. В..
3. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Облєцову Ю. Е..
4. Затверджений  регламент проведення загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012рік прийняли до відома,  роботу  Наглядової 
(Спостережної) ради Товариства за 2012 рік визнали задовільною .
6. Звіт  Правління Товаристваза 2012 рік  прийняли до відома,  роботу  Правління Товариства за 
2012 рік визнали задовільною.
7. Затверджений  звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012рік.
8. Затверджений річний фінансовий звіт Товариства, затверджений аудиторський висновок, та  звіт
 аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Успіх – Аудит» (сертифікат Аудиторської 
Палати України  серії А № 000873 від 28.03.1996р. т.ч. до 26.05.2015р., Свідоцтво про внесення до
 реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3519 т.ч. до 24.12.2014р. )   за 2012 рік.
9. Затверджений фінансовий результат Товариства за 2012 рік у розмірі 1 612 000,00 грн. (один 
мільйон шістсот дванадцять тисяч гривен 00 коп.) та затверджений наступний порядок розподілу 
прибутку з у загальній сумі 1 196 000,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто шість тисяч гривен 00
 коп.) :
•	Частину прибутку у розмірі 1 096 000,00 грн. (один мільйон дев’яносто шість тисяч  гривен 00 
коп.) направити на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2013-2014 р.;
•	Частину прибутку у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривен 00 коп.) направити на соціальні 
потреби Товариства;
•	Беручи до уваги  нерівномірність фінансування проектних робіт, що виконує Товариство, 
дозволити  Наглядовій  раді Товариства, у разі необхідності у строк до чергових річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства 2014 р., направити до 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривен 00коп.) 
коштів із нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати 
проектувальників.
10. Відповідно до прийнятого на річних загальних Зборах акціонерів «29» березня 2013 року 
рішення щодо затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік, та   розподілу 
прибутку і збитків  товариства  за 2012 рік,  розмір річних дивідендів за 2012 рік встановити  0 
грн. 00 коп.
11. Визначили та затвердили  «Основні напрями діяльності Товариства у 2013 році».
12.1.Внести зміни та  доповнення до Статуту Товариства, у тому числі, у зв'язку з приведенням 
діяльності та документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні 
товариства»,  виклавши  Статут Товариства  у новій редакції. Затвердити найменування 
Товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».
12.2 Уповноважити Першого заступника Голови Правління - Коновалова С.В. підписати нову 
редакцію Статуту  та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту  в 
порядку, передбаченому законодавством України.
13. Затвердили внутрішні положення Товариства, а саме: «Положення про Загальні збори 
акціонерів ПАТ  «Хімнафтомашпроект»; «Положення про Наглядову раду ПАТ  
«Хімнафтомашпроект»; «Положення про Виконавчий орган ПАТ  «Хімнафтомашпроект»; 
«Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПАТ  «Хімнафтомашпроект»; «Кодекс (принципи)
корпоративного управління ПАТ  «Хімнафтомашпроект».
14. Припинили повноваження Голови та членів Наглядової (Спостережної)  ради Товариства.
15. Встановлено кількість членів Наглядової ради Товариства три особи.
16. Відповідно до результатів кумулятивного голосування, обрати Наглядову раду Товариства на
 три роки  у складі:
Зіновкін Олександр Олександрович - Голова Наглядової ради;
Цупор Іван Іванович - член Наглядової ради;
Бабишенко Едуард Володимирович - член Наглядової ради.
17. Припинили повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Встановити, що обирається одна особа – Ревізор Товариства.
19. Відповідно до вимог ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства», обрати 
Недопитальську Наталю Василівну Ревізором Товариства  строком на три роки.
20. Затвердити умови цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової  ради Товариства, відповідно до цих умов встановити 
розмір їх винагороди.
21. Обрати особу,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради Товариства - Голову Наглядової ради - Зіновкіна Олександра Олександровича.
22. Затвердити умови цивільно-правового  договору (контракту), що буде укладатися з Ревізором
 Товариства.
23. Обрати особу,  яка уповноважується на підписання умови цивільно-правового  договору 
(контракту), що буде укладатися  з Ревізором Товариства -   Голову Наглядової ради - Зіновкіна 
Олександра Олександровича.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	15.12.2013
Кворум зборів, %	97,49
Опис: 
      Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання лічильної комісії. 
2.Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень  Голови та членів Наглядової ради   Товариства.
6.Обрання Голови та членів Наглядової  ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових  
договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди. Обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
Головою та членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень  Ревізора.
8.Обрання Ревізора, затвердження умов цивільно-правового  договору,  трудового договору 
(контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його  винагороди. Обрання особи,  
яка уповноважується  на  підписання договору (контракту) з Ревізором.
9.Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.
10.Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.
      Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Порядок денний 
позачергових загальних зборів акціонерів визначено та затверджено на засіданні Наглядової ради. 
До переліку питань порядку денного пропозиції не надавались. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада.
       Результати  розгляду питань порядку денного:
1. Обрано до складу Лічильної комісії одну особу  Коновалова Р. С. – Головою Лічильної комісії.  
2. Обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненка В.Й.. 
3. Обрано Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Нємцову І. К. 
4. Затверджено  Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
5. Достроково припинили повноваження  Наглядової ради Товариства у складі: 1. Зіновкін 
Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства; 2. Цупор Іван Іванович – член  
Наглядової ради Товариства; 3. Бабишенко Едуард Володимирович - член  Наглядової ради 
Товариства.
6. Обрали Наглядову раду Товариства зі строком повноважень  три роки  у складі:
Свєтлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
Пєтухов Андрій Сергійович - член Наглядової ради;
Лісунова Марина Олександрівна - член Наглядової ради.
Затвердили умови цивільно-правових  договорів,   що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради. Обрали особу, яка уповноважується  на  підписання цивільно-правових 
договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора 
Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.
7. Припинили  повноваження  Ревізора Товариства Недопитальської Наталії Василівни.
8. Обрали Ревізором Товариства Прусенко Віту Валеріївну строком на 3 (три) роки. Затвердили 
умови цивільно-правового   договору,   що укладатиметься з Ревізором. Обрали особу, яка 
уповноважується  на  підписання цивільно-правового договору  від імені Товариства з Ревізором 
Товариства – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.
9. Затвердили рішення про попереднє схвалення значних правочинів будь-якого характеру, 
вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства. Встановили граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно 
до цього рішення, у сумі 1 000 000 000,00 грн. Надали Наглядовій раді Товариства повноваження 
без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
-         погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних 
правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в 
період з «16» грудня  2013 року по «15» грудня 2014 року (включно);
-         погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає 
відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
-         надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) 
Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо 
схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма 
змінами та доповненнями до них.
10. Призначили особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів 
– Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича  з правом підпису цих 
правочинів (договорів).


	VIII. Інформація про дивіденди
	За результатами звітного 	За результатами періоду, що 
	періоду	передував звітному
	за простими 	за 	за простими 	за 
	акціями	привілейова- 	акціями	привілейова- 
	ними акціями	ними акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	2000000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, 	0	0	0,01	0
грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	1988166,33	0
Дата складення переліку осіб, які 	23.07.2012
мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів	07.08.2012
Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - чергові загальні збори  29.06.2012р.
Дата складення переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів -  23.07.2012 р. Дата та 
строк  виплати дивідендів -  07.08.12р.- 09.08.12р.  Розмір виплати дивідендів -  0,01 грн. на одну 
акцію. Порядок виплати дивідендів: працівникам товариства на зарплатні  картки, іншим 
акціонерам - через касу або згідно зі заявою. Привілейованих акцій Товариство не випускало.
У 2013 році рішення про виплату дивідендів не приймалось і дивіденди не виплачувались.


	IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної 	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
особи або прізвище, ім'я та по 	України"
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма          Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Грінченка,3, Київ, 01001, Україна

Номер ліцензії або іншого 	АВ №581322
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що 	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого 	25.05.2011
документа

Міжміський код та телефон	044 279 66 51
Факс	044 279 13 22

Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
	дiяльнiсть депозитарiю

Опис:        З Депозитарієм було укладено Договір № Е-2810 від 12.01.2011 р. про обслуговування 
емісії цінних паперів в процесі дематеріалізації випуску акцій емітента.  Станом на кінець звітного року Депозитарій надає послуги  не на підставі ліцензії, а як Центральний депозитарій України відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України".






Повне найменування юридичної 	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
особи або прізвище, ім'я та по 	фірма «Консультант-2»
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	24081256
Місцезнаходження	 вул.Кіквідзе, 18А (б-р Л. Українки, 23а, к.33), м.Київ, 
	 01133, Україна
Номер ліцензії або іншого 	1341
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що 	Аудиторська палата України
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого 	26.01.2001
документа

Міжміський код та телефон	044-569-09-50
Факс	044-569-09-50

Вид діяльності	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
	емiтенту

Опис: Аудит фінансової звітності Товариства за 2013 р. згідно з договором № 18/1 від 08.11.2013 р.
       Свідоцтво про внесення до Реєстру суб‘єктів аудиторської  діяльності № 1341 продовжено до 
04.11.2015 р.  згідно з рішенням Аудиторської палати України №221/3 від 04.11.2010р.
       Свідоцтво про внесення до Реєстру  аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників  ринку цінних паперів,  П 000116, строк дії з 11.06.2013р. по 
04.11.2015 р.



Повне найменування юридичної 	Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний 
особи або прізвище, ім'я та по 	банк "КИЇВ"
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14371869
Місцезнаходження	Б.Хмельницького,16-22, м.Київ, 01030

Номер ліцензії або іншого 	АЕ № 263479
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що 	     Національна  комісія з цінних паперів та фондового ринку 
видав ліцензію або інший документ     України
Дата видачі ліцензії або іншого 	01.10.2013
документа

Міжміський код та телефон	044-235-40-20
Факс	044-235-40-20

Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис:        Емітентом було укладено Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам 
акцій  №12-Е від 07.02.2011 р. в процесі дематеріалізації випуску акцій як зі зберігачем цінних 
паперів.  Станом на кінець звітного 2013 року ПАТ "Акціонерний комерційний банк "КИЇВ" здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи у відповідності до Закону України "Про 
депозитарну систему України".




	11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
	Дата 	Номер 	Найменування органу,	Міжнарод-	Тип цінного 	Форма 	Номінальна 	Кількість 	Загальна 	Частка у 
	реєстрації 	свідоцтва 	що зареєстрував випуск	ний 	папера	існування та 	вартість (грн)	акцій (шт.)	номінальна 	статут-
	випуску	про 	ідентифі-	форма випуску	вартість 	ному 
	реєстрацію 	каційний 	(грн)	капіталі 
	випуску	номер	(%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.12.2010	791/10/1/10	Територіальне управліня Державної	UA4000106041	Акція проста 	Бездокументарні 	          0,01	200000000	    2000000,00	100
	 комісії з цінних паперів та 	бездокументарна 	іменні
	фондового ринку у м.Києві та 	іменна
	Київській обл.
Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Товариство здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх ринках. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. 
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 06.02.2014 року цінні папери емітента вищезазначеного випуску включені до біржового 
списку Фондової біржі "Перспектива" за категорією позалістингових цінних паперів. 
Спосіб розміщення: відкрите (публічне).
Мета додаткової емісії:  Додаткової емісії  у Товаристві не було.

	XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
     ПАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" - одна з провідних проектних органiзацiй України з 
проектування заводiв хiмiчного, нафтохiмiчного, нафтопромислового, холодильно-компресорного,  
полiмерного, будiвельно-шляхового, комунального машинобудування. Є базовою органiзацiєю по 
розробцi i впровадженню нормативних документiв технологiчного проектування цехiв та виробництв 
машинобудiвних заводiв  України. 
      Етапи розвитку товариства: інститут започатковано у  1944 році як фiлiю "Дiпростанок" 
(м.Москва);  з 1956 року - iнститут "Укрдiпростанок";  з 1964 року - iнститут "Дiпрохiммаш";  з 1986 
року по 1990 рiк - базова проектна органiзацiя Всесоюзного проектного об'єднання  
"Союзхiммашпроект";  з 1991 року по 1993 рiк -  iнститут "Дiпрохiммаш".  З 1994 року - ВАТ 
«Хімнафтомашпроект», яке  було засноване відповідно до рішення Міністерства машинобудування, 
військово-промислового комплексу та конверсії України від 02.01.1994 р. №105-а шляхом 
перетворення  «Діпрохіммаш» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента 
України «Про корпоратизацію державних підприємств»  від 15.06.1993 р. 
        З  2013 року товариство продовжує свою діяльність як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
Інформація про організаційну структуру емітента
      ПАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" має такі спеціа лізовані структурні підрозділи  для виконання  
проектно- вишукувальних робіт: сектор архітектурно-будівельного проектування, сектор опалення, 
вентиляції та теплоенергетики, сектор технологічного проектування, сектор електропостачання та 
автоматики, сектор водопостачання та каналізації. Крім того, є  відповідні адміністративні підрозділи: 
фінансово-економічний, кадрового забезпечення, служба охорони працi та технiки безпеки, 
експлуатацiйно-господарський підрозділ, підрозділ  охорони будівлі. Всi структурнi пiдроздiли 
товариства знаходяться в м.Києвi.  Товариство не має дочiрнiх пiдприємств та фiлiй.
Інформація про чисельність працівників
        Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 69.  Середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): немає. Чисельність 
працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 20. Фонд оплати 
праці: 3777,2 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення 
відносно попереднього року: розмір фонду оплати праці в 2013 р. зменшився  на 794,3 тис.грн. порівняно з 2012 роком у зв'язку зі  зменшенням  чисельності  працівників.
       Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним
потребам емітента: укладання договорів про навчання для підвищення рівня кваліфікації спеціалістів; 
проводення професійної атестації і отримання кваліфікаційних сертифікатів у Науково-методичному 
центрі "Проектувальник"; технічне навчання особливостей проектування в будівництві у сучасних 
умовах;  участь фахівців у семінарах та  виставках. Робота з кадрами направлена на освоєння нових і вдосконалення діючих проограмних комплексів - Систем автоматизованого проектування (САПР) у будівництві.  За 2013 рік освоєно нові версії програмних  комплексів "AUTOCAD", АВК-5, "ЛІРА 9.6", "REVIT". Освоєно випуск проектної документації в електронній версії в форматі PDF .

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
     Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
     Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
    Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не було.
Опис обраної облікової політики
         Фінансова звітність за 2013 рік є першою фінансовою звітністю товариства, підготовленою 
відповідно до за Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ).  Датою переходу ПАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» на звітність за  МСФЗ  є 01 січня 2012 року. За всі попередні звітні 
періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., товариство  готувало фінансову 
звітність відповідно до затверджених Міністерством Фінансів України Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). 
           Фінансова звітність згідно з вимогами МСФЗ складається на підставі інформації про активи, 
зобов’язання, капітал,  по господарських операціях та результатах діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (коригування) статей у відповідності з вимогами МСФЗ.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
     Основним видом діяльності ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» є діяльність у сфері інжинірингу, а 
саме: проектно-вишукувальнi роботи.  Товариство спрямовує  зусилля на: пiдвищення якостi 
проектно-кошторисної документацiї за рахунок використання прогресивних технiчних рiшень та 
сучасного обладнання;  вiдповiднiсть архiтектурним i мiстобудiвним вимогам та високу художню якiсть;  вiдповiднiсть проектних розробок чинним нормативним документам; захист навколишнього природного середовища i рацiональне використання природних ресурсiв; експлуатацiйну надiйнiсть та безпеку;  розширення технологiчної спецiалiзацiї.  Прийняті в проектах технічні рішення базуються  на науково-технічних досягненнях та результатах їх практичного впровадження на підприємствах. Пріоритетними є  ресурсозберігаючі та екологічно безпечні технології. 
        Крім того, товариство  займається і комерційною діяльністю.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
У 2009 р. було відчуження активів на   53,0 тис.грн. та придбання на     50,0 тис.грн.
У 2010 р. було відчуження активів на 132,0 тис.грн. та придбання на     79,0 тис.грн.
У 2011 р. було відчуження активів на 424,0 тис.грн. та придбання на   389,0 тис.грн.
У 2012 р. було відчуження активів на 120,0 тис.грн. та придбання на   178,0 тис.грн.
У 2013 р. було відчуження активів на 148,0 тис.грн. та придбання на 1339,0 тис.грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
       У звітному році правочинів між емітентом та  власниками істотної участі, членами Наглядової ради
 або членами виконавчого органу, афілійованими особами не було.
Інформація про основні засоби емітента
       Основнi засоби  використовуються  для проведення  проектно-вишукувальних робiт та комерцiйної 
дiяльностi.  Товариство розташоване в м. Києвi i займає земельну дiлянку площею 0,43 га. До складу 
основних засобів входять: будинки та  споруди первісною вартістю 1 717 тис.грн. та знос 4 тис.грн.,   
машини та обладнання первісною вартістю 218 тис.грн. та знос 203 тис.грн.; інструменти, прилади, 
інвентар первісною вартістю 226 тис.грн. та знос 223 тис.грн.; комп’ютери та офісна техніка первісною
 вартістю 392 тис.грн. та знос 357 тис.грн.; транспортні засоби первісною вартістю 763 тис.грн. та 
знос  424 тис.грн. 
      Зменшення залишкової вартості будівель та споруд на кінець 2013 року зумовлене тим, що частина 
їх переведена до складу інвестиційної нерухомості.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
      Дефiцит iнвестицiй, фiнансовi та матерiальнi труднощi потенцiйних замовникiв проектної продукцiї 
спричиняють і низький рiвень попиту на проектно-вишукувальнi роботи пiдприємств машинобудiвної 
галузi. Все це гальмує подальший розвиток товариства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства
     У 2013  роцi  фактів виплати  Товариством  штрафних санкцій не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
     У фінансуванні своєї діяльності емітент використовує в основному власні кошти. За рахунок власних
 коштів здійснюються інвестицiї в розвиток iнфраструктури:  розвиток проектного виробництва, що 
полягає в придбаннi сучасних засобiв обчислювальної технiки та оргтехнiки, програмного 
забезпечення;  реконструкцiя та ремонт основних фондiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
     Товариство планує виконати обсяги проектно-вишукувальних робiт згідно з укладеними 
договорами, але ще не виконаними,  не менш ніж на  800,0 тис.  грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
       Основна дiяльнiсть товариства  в наступному році буде направлена на подальше збiльшення обсягiв
 проектних робiт, розвиток  САПР.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
       Товариством проводяться дослідженння та розробки  при виконанні проектних та проектно-
вишукувальних робіт.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства 
або його посадові особи
       В ході звичайної діяльності товариство є об'єктом судових розглядів і позовів. Керівництво 
товариства вважає, що жоден з цих позовів, окремо або в сукупності, не відображає значного впливу на 
його фінансовий стан і результати діяльності.
Інша інформація
      Аналіз балансу ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» на предмет платоспроможності станом на 31 
грудня  2013 р. свідчить про її достатній рівень, що підтверджується розрахунком показників-
коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості. 
      За результатами 2013 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності знизилось, але він значно 
вище норми. Значення показників загальної ліквідності мають значення, вищі за оптимальні. Рівень 
показників, що характеризують фінансову стійкість і структуру капіталу, свідчать про те, що у  
товариства переважають власні кошти. Чисті активи перевищують розмір статутного капіталу, який 
станом на 31.12.2013 р. складає 2 000 тис.грн. Досягнутий рівень показників забезпечує підприємству 
достатню платоспроможність та фінансову стабільність.


	XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
	Найменування основних засобів	Власні основні засоби 	Орендовані основні засоби 	Основні засоби, всього 
	(тис.грн)	(тис.грн)	(тис.грн)
	на початок 	на кінець 	на початок 	на кінець 	на початок 	на кінець 
	періоду	періоду	періоду	періоду	періоду	періоду
1.Виробничого призначення:	2819	1675	0	0	2819	1675
  будівлі та споруди	2459	1284	0	0	2459	1284
  машини та обладнання	68	50	0	0	68	50
  транспортні засоби	291	339	0	0	291	339
  інші	1	2	0	0	1	2
2.Невиробничого призначення: 	0	0	0	0	0	0
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
  інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2819	1675	0	0	2819	1675
Опис: На 31.12.2013 року первісна вартість основних засобів  складає 3316 тис.грн., знос 1641 тис.грн. Ступiнь зносу 
основних засобiв складає 49,5 % Балансова вартiсть виробничих корпусiв становить 1284,0 тис. грн. або 76,7% балансової вартостi основних засобiв. На балансi Товариства знаходяться також транспортнi засоби: 4 легкових автомобiлi та 1 вантажний- малотонажний бортовий. Ступiнь зносу легкових автомобiлiв  складає 55,6 %. 
       Згiдно з перспективним планом розвитку Товариства в 2013 р. для пiдтримки та вiдновлення основних фондiв було направлено коштiв у сумi  1311,2 тис. грн:, в т.ч.: на придбання основних засобів - 197,7 тис. грн.;  на реконструкцiю, модернiзацiю та ремонт основних засобів -1113,5 тис. грн. 
       З метою  нарахування амортизації встановлені терміни використання з дати вводу в експлуатацію:  будівлі і 
споруди - 75 років, машини та обладнання - 2-5 років, транспортні засоби - 5 років.  Ступінь використання основних 
засобів - 100%. З  2013 року існує обмеження на використання частини майна товариства (будвель та споруд), 
переданого в  іпотеку на підставі іпотечного договору у зв'язку  виконанням товариством  функцій майнового 
поручителя.











2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
	Найменування	За звітний період	За попередній період
	показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	11179	10381
Статутний капітал (тис. грн)	2000	2000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2000	2000
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний 
періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих активів  
акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 9179 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9179 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього
 періоду становить 8381 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8381 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.



3. Інформація про зобов’язання емітента
	Види зобов‘язань	Дата виникнення	Непогашена частина	Відсоток за 	Дата 
	 боргу (тис.грн)	користування 	погашення
	коштами (% річних)
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:	 	 	 	 
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним	X	0	X	X
 власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним 	X	0	X	X
випуском):
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі 	X	0	X	X
за похідними цінними паперами) (за кожним
 видом):
за фінансовими інвестиціями в 	X	0	X	X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання	X	181	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	966	X	X
Усього зобов’язань	X	1147	X	X
Опис: У 2013 році Товариство не мало  зобов'язань  за кредитами банку,за цінними паперами у т.ч.: за облігаціями, за 
іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.












	XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
	виникала протягом періоду
	Дата 	Дата оприлюднення 	Вид інформації
	виникнення 	Повідомлення 
	події	(Повідомлення про 
	інформацію) у 
	загальнодоступній 
	інформаційній базі 
	даних Комісії
	1	2	3
	26.02.2013	26.02.2013	Відомості про проведення загальних зборів
	05.03.2013	05.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
	19.03.2013	19.03.2013	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
	голосуючих акцій
	29.03.2013	01.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
	15.04.2013	17.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
	12.11.2013	12.11.2013	Відомості про проведення загальних зборів
	15.12.2013	16.12.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента




	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	3	2
	2	2012	1	0
	3	2011	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
 	 	Так	 Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери	X
Депозитарна установа	X
Інше (запишіть)	д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
 загальних зборах (за наявності контролю)?
	 	 Так	 Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
 		 Так	 Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук	X
Інше (запишіть)	д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	 	 Так	 Ні
Реорганізація	X
Додатковий випуск акцій	X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді	X
Інше (запишіть)	Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
	товариством протягом не більше як одного року.

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

	ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
 	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 	6
трьох років?

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
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)	ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
 		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	 	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік	X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (запишіть)	д/н

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 	X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 	X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 	X
корпоративного управління або фінансового менеджменту
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду	так, введено посаду 
 ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;	0
скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 	Не належить 
	збори 	рада	орган	до 
	акціонерів	компетенції 
	жодного 
	органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 	так	ні	ні	ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 	ні	так	ні	ні
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів 	так	ні	ні	ні
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів 	так	ні	ні	ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 	ні	так	ні	ні
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 	так	ні	ні	ні
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 	ні	так	ні	ні
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 	так	ні	ні	ні
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	 	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів 	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про акції акціонерного товариства	X
Положення про порядок розподілу прибутку	X
Інше (запишіть)	Кодекс корпоративного управління

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
	 	Інформація 	Публікується у пресі,	Документи 	Копії 	Інформація 
	розповсюджується 	 оприлюднюється в 	надаються для 	документів 	розміщується 
	на загальних зборах	загальнодоступній 	ознайомлення 	надаються на 	на власній 
	інформаційній базі 	безпосередньо 	запит 	інтернет-
	даних НКЦПФР про 	в акціонерному	акціонера	сторінці 
	ринок цінних паперів
	 товаристві	акціонерного 
	товариства
Фінансова звітність, результати	так	так	так	так	ні
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 	ні	так	так	так	ні
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 	так	так	так	так	ні
управління товариства
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів 	так	ні	так	так	ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 	ні	ні	ні	ні	ні
осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів	так
 фінансової звітності? (так/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	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 	так
(так/ні)
З якої причини було змінено аудитора?
	 	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень	X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X
Інше (запишіть)	д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?
 		Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада	X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X
Стороння компанія або сторонній консультант	X
Перевірки не проводились 	X
Інше (запишіть)	Ревізіор, аудитор здійснювали перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	 	Так	Ні
З власнї ініціативи	X
За дорученням загальних зборів	X
За дорученням наглядової ради	X
За зверненням виконавчого органу	X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів	X
Інше (запишіть)	д/н

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

	ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
	ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років?
	 	Так 	 Ні
Випуск акцій	X
Випуск депозитарних розписок	X
Випуск облігацій	X
Кредити банків	X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів	X
Інше (запишіть)	д/н

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 	ні
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  	29.03.2013
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
яким органом 	загальними зборами акціонерів
управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 	так	
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином 	на власному сайті емітента
його оприлюднено:

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


	XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 
аудитора - фізичної особи - підприємця)	«Консультант-2»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 	24081256
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 	м.Київ, вул.Кіквідзе, 18А
аудитора	(адреса: 01133м. Київ, б-р. Лесі Українки, 23а, к.33)
Номер та дата видачі свідоцтва про 	1341 26.01.2001
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
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
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ незалежного аудитора)
«Аудиторської фірми «КОНСУЛЬТАНТ-2»
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
за 2013 рік

Керівництву та акціонерам ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
                                                                                                                                                                15 квітня 2014 р.   


ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

         Незалежною Аудиторською фірмою «Консультант-2», згідно з вимогами Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, здійснено аудит фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632; місцезнаходження: 
юридична адреса та фактична адреса: 01133, м.Київ, бул. Л.Українки, 34,  дата державної реєстрації  07.02.1994 р., 
про що видано Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 029092, видане Печерською районною у м. Києві 
державною адміністрацією, номер запису про включення до ЄДР 1 070 120 0000 005091), яка складається з Балансу 
(Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року (Додаток 1 до цього Аудиторського висновку) та 
відповідних Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік (Додаток 2), Звіту про рух 
грошових коштів за 2013 рік (Додаток 3), Звіту про власний капітал за 2013 рік (Додаток 4), а також зі стислого 
викладу основних принципів облікової політики та інших Приміток (Додаток 5). 
         Ця фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2013 р., є першою фінансовою звітністю Товариства, 
підготовленою відповідно до МСФЗ.  
         Перша фінансова звітність ПАТ «Хімнафтомашпроект» за 2013 рік, складена за МСФЗ, містить інформацію в 
Балансі (Звіті про фінансовий результат) станом на 01.01.2011 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., та Звіти про фінансові 
результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал за 2012 і 2013 
роки, і відповідні примітки, що включають порівняльну інформацію.
         Датою переходу ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» на звітність за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності (надалі МСФЗ)  є 01 січня 2012 року. За всі попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 
грудня 2011 р., Підприємство  готувало фінансову звітність відповідно до затверджених Міністерством Фінансів 
України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). 
         За 2012 рік ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складало попередню фінансову звітність із використанням 
концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтувалась  на  застосуванні МСФЗ, з урахуванням обмежень,
 що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на 
МСФЗ, відсутність порівняльної інформації (крім балансу), допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та 
інтерпретацій, які, як очікувалось, вступлять в силу, і політик, які, як очікувалось, будуть прийняті на дату 
підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р.  
         Попередня фінансова звітність складалась з метою формування інформації, яка використана для підготовки 
порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням 
можливих коригувань, що можуть бути зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень при складанні першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.  Для складання попередньої фінансової звітності  за МСФЗ за 2012 рік і першої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що чинні станом на 31.12.2013 р. Тобто на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р. застосовувалась єдина редакція МСФЗ, що є обов’язковою до використання при складанні фінансової звітності станом на 31.12.2013 р.        

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
        Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий 
внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
       Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного 
нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів 
у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
 розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання суб’єктом 
господарювання фінансового звіту з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 

Висновок
        На думку аудитора, фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 
станом на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом
 на 31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік, Звіту про рух 
грошових коштів за 2013 рік, Звіту про власний капітал за 2013 рік та Приміток до фінансової звітності складена в 
усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого 
майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики та змін в нормативно-правовій базі. Ми не маємо змоги 
передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Акціонерного товариства. 
          

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

         Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. №1360.

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
         Вартість чистих активів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» станом на 31.12.2013 р. складає 11 179 тис.грн. 
Чисті активи визначено у відповідності з вимогами «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  № 
485 від 17.11.2004 р. Розрахунок вартості чистих активів товариства здійснено для порівняння вартості чистих 
активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень пункту пункту 3 статті 155 «Статутний капітал 
акціонерного товариства» Цивільного кодексу України. 
    Станом на 31.12.2013 р. вартість чистих активів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  перевищує розмір 
Статутного капіталу, який складає 2 000 тис.грн. 

    Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом
 цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю
          В процесі аудиту не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю ПАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 
НКЦПФР разом з фінансовою звітністю згідно з «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів», 
затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 р. 

Виконання значних право чинів
         Протягом 2013 року на ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  було вчинено значний правочин – передача в 
іпотеку нерухомого майна балансовою вартістю 6 580 тис.грн. Рішення про вчинення значного правочину було 
прийнято загальними зборами акціонерів 21.03.2013 р. (Протокол №1). 

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства»
         Протягом звітного року на Приватному акціонерному товаристві «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» функціонували 
наступні органи корпоративного управління:
-	загальні збори акціонерів;
-	наглядова рада;
-	генеральний директор – виконавчий орган;
-	ревізійна комісія (ревізор);
Формування складу органів корпоративного управління Публічного акціонерного товариства 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» здійснюється відповідно до положень Статуту, затвердженого Протоколом № 2 від 
29.03.2013 р. загальних зборів акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ». Кількісний склад сформованих 
органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. На  ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» затверджені
 відповідні Положення про органи управління. Створення служби внутрішнього аудиту (аудитора) не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.       
         Річні загальні збори товариства були проведені 29 березня 2013 року.  
         Протягом звітного року поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює 
Генеральний директор в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. 
         На ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» затверджено Кодекс (принципи) корпоративного управління. 
         На підставі проведеного аналізу та аудиторських процедур, на думку аудитора, впровадження основних 
принципів корпоративного  управління задовільне. 
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління  відповідно до Закону України «Про
 акціонерні товариства» можна зробити висновок:
1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві, за виключенням вищезазначеного, в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.
2) з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного 
управління» подає повно та розкриває достовірно фактичні результати  функціонування органів корпоративного 
управління.
        
Інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан 
емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок»
Протягом 2013 року на ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» сталися події, що визначені  частиною першою статті 41 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-15 від 23.02.2006 р. та можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів:
- зміна складу посадових осіб емітента;
- зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 
240):
          В  процесі  аудиту  фінансової  звітності  ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  за 2013 рік аудитор не отримав 
доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Звіт (Висновок) щодо фінансових звітів 
Публічного акціонерного товариства  
 «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  за 2013 рік 
згідно вимог рішення ДКЦПФРУ від 29.09.2011 р.  за  № 1360.

ОСНОВИ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

       Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
       За всі попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Товариство готувало 
фінансову звітність відповідно до затверджених Міністерством Фінансів України Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). 
       За 2012 рік  Товариство готувало  попередню фінансову звітність  за МСФЗ, в  якій була відсутня  порівняльна 
інформація.
       Ця фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2013 р., є першою фінансовою звітністю Товариства, 
підготовленою відповідно до МСФЗ і охоплює період з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року. 
Відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та  Наказу Міністерства фінансів України від 
07.02.2013 року за № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» перша фінансова звітність за МСФЗ  включає:
▪ баланс (звіт про фінансовий стан) (далі – баланс), 
▪ звіт  про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові результати),
▪  звіт про рух грошових коштів, 
▪ звіт  про власний капітал і 
Пояснювальні примітки до фінансової звітності.  
        Відповідно Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності» підприємства, які  подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у 
балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти 
фінансової звітності.
        Датою переходу Компанії  на звітність за МСФЗ  є 01 січня 2012 року.

Основи представлення  фінансової звітності 
Основа підготовки фінансової звітності 
         Фінансова звітність за 2013 рік ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» була підготовлена згідно з МСФЗ. 
         Фінансова звітність згідно з вимогами МСФЗ складається на підставі інформації про активи, зобов’язання, 
капітал, господарських операціях та результатах діяльності ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» за даними 
бухгалтерського обліку шляхом трансформації (коригування) статей у відповідності з вимогами Міжнародних 
стандартів фінансової звітності.        
        Фінансові звіти підписані Генеральним директором ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 11 квітня 2014 р. 

Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні активи 

Нематеріальні активи:
         На балансі ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахуються нематеріальні активи  первісною вартістю 3 тис.грн., 
накопичена амортизація 2 тис.грн. та залишковою вартістю 1 тис.грн.  
         Нематеріальні активи Підприємства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до 
МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні 
активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються 
підприємством протягом періоду більше одного року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в 
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. 
         Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного терміну їх використання, 
але не більше 20 років. 
         На дату звіту нематеріальні активи обліковуються по моделі первісної вартості з урахуванням можливого 
знецінення відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів».

Незавершені капітальні інвестиції:  
          Станом на 31.12.2013 р. на балансі ПАТ «Хімнафтомашпроект» у складі незавершених капітальних інвестицій 
відображаються незавершені проектні та ремонтні роботи нерухомого майна на суму 951 тис.грн.  
         Об’єкти незавершеного будівництва відображаються в обліку за первісною вартістю. 
Амортизація на об’єкти незавершеного будівництва не нараховується.

Основні засоби:
         Основні засоби ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у 
відповідності з МСБО  16 «Основні засоби». 
         Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 
одного року, первісна вартість яких визначається від класу, які використовуються в процесі виробництва та надання 
послуг, передачі в оренду іншим сторонам, для  здійснення адміністративних та соціальних функцій. 
Підприємство використовує для оцінки основних засобів першу модель – облік по первісній вартості. 
         Основні засоби відображаються за вартістю придбання за мінусом накопиченого зносу. Амортизація 
нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання основних засобів без урахування 
очікуваної залишкової вартості.
         Нарахування амортизації за об'єктами основних засобів здійснюється прямолінійним методом виходячи із 
строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації машин і обладнання проводиться виробничим 
методом (метод списання вартості пропорційно об'єму випущеної продукції).          
           Станом на 31 грудня 2013 р. на балансі ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахується власних основних 
засобів за первісною вартістю 3 316 тис.грн., знос – 1 641 тис.грн. та  залишковою  вартістю 1 675 тис.грн.  
До складу основних засобів входять:
-	будинки та  споруди первісною вартістю 1 717 тис.грн. та знос 433 тис.грн.;                                                                                                                                                     
- машини та обладнання первісною вартістю 218 тис.грн. та знос 203 тис.грн.;
-	інструменти, прилади, інвентар первісною вартістю 226 тис.грн. та знос 223 тис.грн.;
-	комп’ютери та офісна техніка первісною вартістю 392 тис.грн. та знос 357 тис.грн.;
-	транспортні засоби первісною вартістю 763 тис.грн. та знос  424 тис.грн.
         На балансі ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахуються основні засоби первісною вартістю 1 004 тис.грн., 
що повністю замортизовані та продовжують використовутись. 
         Аналіз даних інвентаризації основних засобів свідчить, що  вона проведена станом на 31 грудня 2013 р. згідно з
 «Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів, документів та розрахунків», затвердженою  наказом  Міністерства фінансів  України від 11.08.1994 р. за № 69.
         Аудит підтверджує, що основні засоби на ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності з МСБО  16 «Основні засоби». 

Інвестиційна нерухомість

          Станом на 31 грудня 2013 р. на балансі ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахується інвестиційна 
нерухомість первісною вартістю 7 186 тис.грн., знос – 1 511 тис.грн. та  справедливою вартістю 5 675 тис.грн.  
          У складі інвестиційної нерухомості Підприємство відображає нерухомість, яка передана в оперативну оренду.
          Підприємство використовує для оцінки інвестиційної нерухомості модель обліку за справедливою вартістю 
відповідно до вимог МСБО 16 «Основні засоби».
          Нарахування амортизації за об'єктами інвестиційної нерухомості здійснюється прямолінійним методом  
виходячи із строку корисного використання. 
          Аудит підтверджує, що Інвестиційна нерухомість на ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обліковується та 
відображається у фінансовій звітності ПАТ відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

Фінансові інвестиції

         Станом на 31.12.2013 р. на балансі ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» поточні та довгострокові  фінансові 
інвестиції відсутні.  
        Придбання та реалізацію фінансових інвестицій ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» не здійснювало.   
        Протягом 2013 р. ПАТ  доходів та витрат від фінансових інвестицій не отримувало. 

Запаси

       Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється згідно з прийнятою на підприємстві  обліковою 
політикою та відповідно до МСБО 2. Станом на 31.12.2013 р. на балансі ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахується  запасів вартістю 228 тис.грн., в  т.ч.: виробничі запаси вартістю 228 тис.грн.. Аналіз даних інвентаризації запасів свідчить, що вона проведена станом на  31.12.2013 р. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Підприємство застосовує метод ФІФО оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво.
        Аудит підтверджує, що запаси на ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обліковується та відображаються у 
фінансовій звітності ПАТ відповідно до МСБО 2 «Запаси». 

 Дебіторська заборгованість 
         Станом на 31.12.2013 р. на Балансі ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахується   фінансові  активи – 
дебіторська заборгованість, в т.ч.:
-	дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги чистою реалізаційною (справедливою) вартістю 1 179 тис.грн. 
(первісна вартість 1 560 тис.грн.  та резерв сумнівних боргів у розмірі 381 тис.грн.);
-	інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 р. складає 786 тис.грн., що відображена за 
справедливою (первісною) вартістю при первісному визнанні, оскільки термін погашення не перевищує 12 місяців.
Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 р. обліковуються та відображаються у фінансовій звітності ПАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка».

Грошові кошти
         Грошові кошти ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» включають грошові кошти в банках, готівкові кошти в 
касі, не обмежені у використанні. 
         Станом на 31.12.2013 р. на балансі рахуються грошові кошти у розмірі 1 808 тис.грн., в т.ч.:
-	на поточному рахунку в банку в національній валюті на суму 1 807 тис.грн.;
-	в касі  на суму 1 тис.грн.  
         Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік складений у відповідності з вимогами МСБО 7 «Звіт про рух 
грошових коштів» у відповідності з МСБО 7 прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні 
види валових грошових надходжень та виплат.  

Власний капітал

         Відкрите акціонерне товариство «Хімнафтомашпроект» засновано відповідно до рішення Міністерства 
машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України від 02 січня 1994 р. №105-а шляхом 
перетворення Державного інституту по проектуванню заводів хімічного і нафтового машинобудування, заводів і цехів
 зварних конструкцій «Діпрохіммаш» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України 
«Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 р. Засновником Товариства є Міністерство 
машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України. У процесі приватизації (корпоратизації) 
здійснено повний викуп майна, що знаходиться на балансі Товариства.
         Статутний фонд було сформовано відповідно  до акту оцінки вартості цілісно-майнового комплексу від 
26.11.1993 р., затвердженого начальником регіонального відділення Фонду державного майна України. Вартість 
майна, що підлягала приватизації та ввійшла до складу статутного фонду складала 13 713,00 грн.
         Внески до статутного фонду здійснювалися  приватизаційними майновими сертифікатами та шляхом пільгової 
підписки. Статутний фонд ВАТ «Хімнафтомашпроект» було поділено на 54 852 штук акцій номінальною вартістю      
  0,25 грн.
        Зміни до Статуту внесено у зв’язку із  збільшенням Статутного капіталу до 46 6242,00 грн. за рахунок 
індексації основних фондів шляхом збільшення номінальної вартості акції з 0,25 грн. копійок до 8,50 грн., згідно 
протоколу № 3 від 12.03.1997 р. зборів акціонерів. Зміни до Статуту  зареєстрованого Печерською 
райдержадміністрацією м.Києва 18.04.1997 р.
       Зміни до Статуту внесено  в зв’язку зі зменшенням Статутного капіталу до 456 093,00 грн. без зміни  
номінальної вартості акції  у зв’язку з анулюванням  1194 штук акцій згідно протоколу № 5 від 13.04.1999 р. зборів 
акціонерів. Зміни до Статуту  зареєстровано Печерською райдержадміністрацією  м.Києва 15.11.1999 р.
        Зміни до Статуту внесено у зв’язку із збільшенням Статутного капіталу до  2790216,00 грн.  за   рахунок 
індексації основних фондів шляхом збільшення номінальної вартості акцій без зміни їх кількості у розмірі 53658 
штук згідно протоколу № 6 від 22.12.1999 р. зборів акціонерів. Зміни до Статуту зареєстровано Печерською 
райдержадміністрацією м.Києва  26.04.2000 р. за № 1632. Статутний капітал ВАТ «Хімнафтомашпроект» станом на 
31.12.2003 р. складав 2 790 216,00 грн. 
        Згідно з Протоколом № 12 від 24.12.2003 р. загальних зборів акціонерів ВАТ «Хімнафтомашпроект», було 
прийнято рішення про реорганізацію ВАТ «Хімнафтомашпроект» шляхом виділення та створення нового 
акціонерного товариства ВАТ «Український проектно-інвестиційний центр»  (ВАТ «Укрпроектінвест»). 
        Нове відкрите акціонерне товариство «Укрпроектінвест» було наділене Статутним фондом у розмірі 1 395 
108,00 грн., що поділявся на 1 395 108 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. і складав 50% від 
розміру статутного фонду ВАТ «Хімнафтомашпроект».   
        У зв’язку з реорганізацією ВАТ «Хімнафтомашпроект», загальними зборами акціонерів від 19.02.2004 р. 
(Протокол №13) була затверджена нова редакція Статуту ВАТ «Хімнафтомашпроект» та прийнято рішення про 
випуск 1 395 108 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. Отже, Статутний капітал ВАТ  
«Хімнафтомашпроект»  складав 1 395 108,00 грн. та був поділений на 1 395 108 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 1,00 грн. кожна.        
         Згідно з Протоколом № 16 від 12 квітня 2006 р. загальних зборів акціонерів ВАТ «Хімнафтомашпроект» було
 прийнято рішення про збільшення статутного фонду товариства на 604 892,00 грн. шляхом додаткового випуску 
акцій існуючої номінальної вартості 1,00 (одна) грн. за рахунок внесків акціонерів з метою поповнення обігових 
коштів Товариства, розширення матеріальної бази проектного виробництва, ремонту та реконструкції будівель 
Товариства. Додатково випускаються 604 892 (шістсот чотири тисячі вісімсот дев’яносто дві) штуки простих іменних 
акцій номінальною 1,00 (одна грн. 00 коп.) кожна на загальну суму 604 892,00 грн. (шістсот чотири тисячі вісімсот 
дев’яносто дві грн. 00 коп.).   
         Згідно з новою редакцією Статуту, затвердженою Протоколом  №16 від 12.04.2006 р. загальних зборів 
акціонерів та зареєстрованою Печерською районною у м.Києві державною адміністрацією 11.10.2006 р. за № 
10701050002005091, Статутний фонд ВАТ «Хімнафтомашпроект» складає 2 000 000,00 грн. та поділений на 2 000 000
 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.   
         Згідно з Протоколом № 17 загальних зборів акціонерів ВАТ «Хімнафтомашпроект» від 10.03.2007 р. було 
прийнято рішення про деномінацію та випуск акцій нової номінальної вартості, а саме: Статутний фонд Товариства 
складає 2 000 000,00 (два мільйони грн. 00 коп.) грн., та поділений на 200 000 000 (двісті мільйонів) штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна, випущених в документарній формі існування.  
         Відповідно до змін та доповнень до Статуту, що затверджені Протоколом № 17 від                   10.03.2007 р. 
загальних зборів акціонерів, було зареєстровано 27.03.2007 р. Печерською районною у м. Києві державною 
адміністрацією Статутний фонд у розмірі 2 000 000,00 грн., який поділено на 2 000 000 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 1 (Одна) гривня кожна, випущених в документарній формі. Акції додаткового випуску 
повністю оплачені. Акції сплачені виключно грошовими коштами.
         Згідно з протоколом № 21 від 20.11.2010 р. загальних зборів акціонерів ВАТ «Хімнафтомашпроект» 
затверджено зміни та доповненнями  до Статуту у зв’язку з переведенням випуску простих іменних акцій ВАТ 
документарної форми існування у кількості 200 000 000 штук номінальною вартістю 0,01 грн. кожна, загальною 
вартістю 2 000 000,00 грн. у бездокументарну форму існування. Випуск простих іменних акцій у бездокументарній 
формі зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.12.2010 р., реєстраційний номер 
791/10/1/10. 
         Згідно з положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами акціонерів ВАТ  
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» , які відбулись 29 березня 2013р. (протокол № 2), прийнято рішення  про внесення 
змін та доповнень до Статуту товариства, в тому числі пов’язані з приведенням діяльності та документів Товариства у
 відповідність з законом (Відкрите акціонерне товариство перейменовано в  Публічне акціонерне товариство 
«Хімнафтомашпроект»), обрано новий склад органів управління та 13.04.2013 р. зареєстрована нова редакція Статуту 
       
         Отже, станом на 31.12.2013 р. Статутний капітал ПАТ «Хімнафтомашпроект» складає  2 000 000,00 грн., 
поділений на 200 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна, повністю сформований та 
сплачений.  
         Протягом 2013 р. дивіденди акціонерам не нараховувались. 
         Ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу ПАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» за 2013 рік шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, 
аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури:
-	статутного капіталу в розмірі 2 000 тис.грн.;
-	капіталу у дооцінках в розмірі 49 тис.грн. (що включає в себе, здійснену в минулих періодах індексацію основних 
засобів);
-	резервного капіталу в розмірі 819 тис.грн.; 
-	нерозподіленого  прибутку у розмірі 8 311 тис.грн.  
         Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність та адекватність визначення як загальної величини 
власного капіталу у розмірі 11 179 тис.грн., його структури за перелікованим вище призначенням, так і достовірності 
його відображення у відповідних  статтях  Балансу (Звіту про фінансовий стан)  станом на 31.12.2013 р. та  Звіті про 
власний капітал за 2013 р. 

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

         Вартість чистих активів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» станом на 31.12.2013 р. складає 11 179 тис.грн. 
Чисті активи визначено у відповідності з вимогами «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 
485 від 17.11.2004 р.
          Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснено для порівняння вартості чистих активів 
із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень пункту 3 статті 155 «Статутний капітал акціонерного 
товариства» Цивільного кодексу України. 
Вартість чистих активів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» перевищує розмір Статутного капіталу, який станом на 
31.12.2013 р. складає  2 000 тис.грн.
          
Резерви, Довгострокові та поточні зобов’язання у фінансовій звітності 
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

         Станом на 31.12.2013 р. на балансі ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахуються довгосткові зобов’язання у 
розмірі 181 тис.грн., в т.ч.; відстрочені податкові зобов’язання – відстрочені податки на прибуток - на суму 181 тис.грн.
         Відстрочені податки на прибуток були розраховані за всіма тимчасовими різницями методом зобов'язань за 
балансом з використанням ставки податку на прибуток з 01.01.2011 р. - 23%, з 01.04.2012 р. - 21%, з 01.01.2013 р. – 
19%.  Розраховані відстрочені податкові активи та зобов'язання були згорнуті при поданні інформації в Балансі, 
оскільки вони відносяться до одного і того ж податкового органу. Відстрочені податки на прибуток визначаються і 
відображаються у фінансовій звітності Підприємстваа  згідно з МСБО 12 «Податки на прибуток».                             
                                                       
         У складі поточних зобов’язань відображено:
-  поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом у розмірі 139 тис.грн.;
-  розрахунки з оплати праці у розмірі 3 тис.грн.;
-  поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами у розмірі 394 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками у розмірі 49 тис.грн.;
-  поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків у розмірі 347 тис.грн.;

-  поточні забезпечення у розмірі 34 тис.грн.
         Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається в Балансі станом на 31.12.2013 р. за 
первісною вартістю, що дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. 
На ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» створено резерви:
- резерв відпусток, який формується щорічно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта
 у розмірі 34 тис.грн. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням 
поправки на інформацію звітного періоду;
- резерв сумнівних боргів у розмірі 381 тис.грн.
Облік і визнання зобов'язань і резервів на ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» здійснюється відповідно до МСБО 37
 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». Фінансові зобов'язання  відображаються в 
Балансі згідно з МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка».
Доходи та витрати 

Доходи 
         Доходи ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» визнаються на основі принципу нарахування, коли існує 
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути 
достовірно визначена. 
         Дохід від реалізації товарів та послуг визнається тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до 
покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (продукція, товар відвантажено і право власності 
передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБО 18 «Дохід». Особливих умов визнання 
доходу від реалізації товарів, робіт і послуг у відповідності з політикою Підприємства  не передбачено.
         Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування. 
Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
         ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримує доходи від реалізації готової продукції, товарів та передачі в 
оренду власних основних засобів. 
         За 2013 рік ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримало доходів від реалізації на суму 10 951 тис.грн., в т.ч.:
-	від реалізації готової продукції на суму 1 995 тис.грн.;
-	від реалізації товарів на суму 486 тис.грн.;
-	від передачі в оперативну оренду власних основних засобів  на суму 8 470 тис.грн.  
         Протягом 2013 року  ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримало інші доходи у розмірі 262 тис.грн., в т.ч.:
-	інші операційні доходи на суму 160 тис.грн.;
-	інші фінансові доходи на суму 102 тис.грн.

Витрати
         ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» несе витрати на здійснення основної операційної діяльності, а також інші 
витрати.
         Витрати визнаються в Звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних 
вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути достовірно визначені.
         Витрати визнаються в Звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між понесеними 
витратами і прибутками по конкретних статтях доходів.
         Якщо виникнення економічних вигод очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом 
може прослідкувати тільки в цілому або побічно, витрати в Звіті про фінансові результати  визнаються на основі 
методу раціонального розподілу.
         Витрати визнаються в Звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють великі майбутні 
економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам 
визнання як актив в звіті про фінансовий стан.
         За 2013 рік витрати ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» склали 10 447 тис.грн., у т.ч.:
-	собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 5 562 тис.грн.;
-	адміністративні витрати – 3 670 тис.грн.;
-	інші операційні витрати – 530 тис.грн.;
-	витрати з податку на прибуток  – 306 тис.грн.
         За результатами 2013 рік ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримало прибуток у розмірі 1 145 тис.грн. 
        Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати за 2013 рік достовірно відображає  величину і структуру 
доходів і витрат ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» та фінансовий результат за 2013 рік.

Аналіз показників фінансового стану 
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
	
           Здійснений нами аналіз балансу ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» на предмет платоспроможності станом на 
31 грудня 2012 р. та станом на 31 грудня  2013 р. свідчить про її достатній рівень, що підтверджується розрахунком 
показників-коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, які наведені в Таблиці 1.
Таблиця 1. Показники фінансового стану  ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 
за даними балансу станом на 31 грудня 2012 р. та станом на 31 грудня  2013 р.

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Станом на 	Орієнтовне позитивне значення показників (коефіцієнтів)
		31.12.2012 	31.12.2013	
1.	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	2,40	1,87	0,25-0,50
2.	Коефіцієнт загальної ліквідності	3,93	4,16	1,0-2,0
3.	Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії)	0,86	0,91	0,25-0,50
4.	Коефіцієнт структури капіталу	0,16	0,10	0,5-1,0
5.	Чисті активи	10 381  тис.грн.	11 179  тис.грн.	не менше Статутного капіталу  
6.	Коефіцієнт рентабельності активів	0,073	0,094	більше 0
       
         Дані таблиці 1 свідчать, що за результатами 2013 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності знизилось, 
але він значно вище норми. Значення показників загальної ліквідності мають значення, вищі за оптимальні. Рівень 
показників, що характеризують фінансову стійкість і структуру капіталу, свідчать про те, що у ПАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» переважають власні кошти. Чисті активи перевищують розмір Статутного капіталу, 
який станом на 31.12.2013 р. складає 2 000 тис.грн. Коефіцієнт рентабельності активів має значення вище нуля. І це 
дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує підприємству 
достатню платоспроможність та фінансову стабільність.


ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК       
щодо фінансових звітів ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 

Керівництву та акціонерам 
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»       

Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку                                                                                         

        На думку аудитора, фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 
станом на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом
 на 31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік, Звіту про рух 
грошових коштів за 2013 рік, Звіту про власний капітал за 2013 рік та Приміток до фінансової звітності складена в 
усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Пояснювальний параграф 
      Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість 
щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики та змін в нормативно-правовій базі. Ми не
 маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан ПАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  
                 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Назва аудиторської фірми
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консультант-2»
Ідентифікаційний код 
юридичної особи
24081256
Юридична адреса
Місценаходження юридичної особи
м.Київ, вул.Кіквідзе, 18А
м. Київ, б-р. Лесі Українки, 23а, к.33

Номер, дата видачі
свідоцтва про державну реєстрацію

Свідоцтво Серія А00 № 031218 від 25.12.1995 р. за  № 1 070 120 0000 007266, видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення
до Реєстру суб’єктів, які можуть 
здійснювати Аудиторську діяльність
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб‘єктів аудиторської діяльності № 1341 видане рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня 2001 р. № 98, продовжено до 04.11.2015 р.  згідно з рішенням Аудиторської Палати України №221/3 від 04.11.2010  р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторcьких фірм, які можуть  проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Свідоцтво про внесення до реєстру  аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників  ринку цінних паперів серії та номер П 000116, строк дії з 11.06.2013 по 04.11.2015 р. 

Номер, дата видачі сертифіката директора – аудитора Герасимович Інни Анатоліївни
сертифікат Аудиторської Палати України серія А № 002952 від 05.06.1996 р., продовжений до 05.09.2015 р. згідно з рішенням Аудиторської Палати України № 219/2 від 14.07.2010 р.

Номер, дата видачі сертифіката 
аудитора Морозовї Наталії Анатоліївни
сертифікат Аудиторської Палати України серія А № 003459  від 16.07.1998 р., продовжений до 16.07.2017 р. згідно з рішенням Аудиторської Палати України № 252/2 від 05.07.2012 р.
Телефон
(044) 569-09-50 
Основні відомості про умови договору про проведення аудиту
         Аудит фінансової звітності за 2013 рік Публічного акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» здійснено згідно з договором  № 18/1 від 08.11.2013 р. 
         Аудиторська перевірка  почалася 08.11.2013 р. і закінчилася 15.04.2014 р.
Директор-аудитор
ТОВ Аудиторської фірми «Консультант-2», м. Київ
(сертифікат АПУ серія А № 002952 від 05.06.1996 р.)                            І.А.Герасимович  
Аудитор (сертифікат АПУ серія А № 003459 від 16.07.1998 р.)            Н.А.Морозова       
15 квітня 2014 р.,  м.Київ, бул. Лесі Українки, буд. 23а, к.33. 

	КОДИ
	Дата  (рік, місяць, число)	2014.01.01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 	за ЄДРПОУ	00219632
"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"
Територія	ПЕЧЕРСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
правова форма 
господарювання
Вид економічної	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання	за КВЕД	71.12
діяльності	 послуг технічного консультування в цих сферах
Середня кількість працівників	69
Адреса, 	бульвар Лесi Українки,34, м.Київ,  01133, Україна, (044) 2855033
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v
	Баланс (Звіт про фінансовий стан)
	на	31.12.2013	р.	Форма № 1	Код за 	1801001
	Актив	Код	На початок	На кінець	На дату 
	рядка	звітного 	звітного 	переходу на 
	періоду	періоду	МСФЗ:
	1	2	3	4	31.12.2011
     I. Необоротні активи	 	 	 	 
Нематеріальні активи	1000	           1	           1	           2
    первісна вартість	1001	           8	           3	           8
    накопичена амортизація	1002	           7	           2	           6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	           0	         951	           0
Основні засоби	1010	        2819	        1675	        2938
    первісна вартість	1011	        4716	        3316	        4688
    знос	1012	        1897	        1641	        1750
Інвестиційна нерухомість	1015	        3603	        5675	        3691
    первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	        4610	        7186	        4610
    знос інвестиційної нерухомості	1017	        1007	        1511	         919
Довгострокові біологічні активи	1020	           0	           0	           0
    первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	           0	           0	           0
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	           0	           0	           0
Довгострокові фінансові інвестиції:	 	 	 	 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	           0	           0	           0
інші фінансові інвестиції	1035	           0	           0	           0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	           0	           0	           0
Відстрочені податкові активи	1045	           0	           0	           0
Гудвіл	1050	           0	           0	           0
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	        6423	        8302	        6631
	1	2	3	4	5
     II. Оборотні активи	 	 	 	 
Запаси	1100	         592	         228	         223
    Виробничі запаси	1101	          19	         228	          23
    Незавершене виробництво	1102	         559	           0	         193
    Готова продукція	1103	           0	           0	           0
    Товари	1104	          14	           0	           7
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	        1275	        1179	        1501
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	 	 	 	 
    за виданими авансами	1130	           0	           0	           0
    з бюджетом	1135	           0	           0	           0
        у тому числі з податку на прибуток	1136	           0	           0	           0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	           6	           0	          20
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 	1145	           0	           0	           0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	         334	         786	         832
Поточні фінансові інвестиції	1160	           0	           0	           0
Гроші та їх еквіваленти	1165	        3450	        1808	        4147
    Готівка	1166	           1	           0	           1
    Рахунки в банках	1167	        3449	        1808	        4146
Витрати майбутніх періодів	1170	           0	           0	           0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	           0	           0	           0
у тому числі в:	1181	           0	           0	           0
    резервах довгострокових зобов’язань
    резервах збитків або резервах належних виплат	1182	           0	           0	           0
    резервах незароблених премій	1183	           0	           0	           0
    інших страхових резервах	1184	           0	           0	           0
Інші оборотні активи	1190	           0	          23	           0
Усього за розділом II	1195	        5657	        4024	        6722
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 	1200	           0	           0	           0
вибуття
Баланс	1300	       12080	       12326	       13353
	Пасив	Код	На початок	На кінець	На дату 
	рядка	звітного 	звітного 	переходу на 
	періоду	періоду	МСФЗ
	1	2	3	4	5
     I. Власний капітал	 	 	 	 
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	        2000	        2000	        2000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	           0	           0	           0
Капітал у дооцінках	1405	          49	          49	          49
Додатковий капітал	1410	           0	           0	           0
    Емісійний дохід	1411	           0	           0	           0
    Накопичені курсові різниці	1412	           0	           0	           0
Резервний капітал	1415	         819	         819	         819
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	        7513	        8311	        8788
Неоплачений капітал	1425	      (     0	)	     (      0	)	       (   0	)
Вилучений капітал	1430	      (     0	)	     (      0	)	        (   0	)
Інші резерви	1435	            0	            0	            0
Усього за розділом I	1495	       10381	       11179	       11656
     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення	 	 	 	 
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	         259	         181	           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	1530	           0	           0	           0
у тому числі:	1531	           0	           0	           0
    резерв довгострокових зобов’язань
    резерв збитків або резерв належних виплат	1532	           0	           0	           0
    резерв незароблених премій	1533	           0	           0	           0
    інші страхові резерви	1534	           0	           0	           0
Інвестиційні контракти	1535	           0	           0	           0
Призовий фонд	1540	           0	           0	           0
Резерв на виплату джек-поту	1545	           0	           0	           0
Усього за розділом II	1595	         259	         181	           0
     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення	 	 	 	 
Короткострокові кредити банків	1600	           0	           0	           0
Векселі видані	1605	           0	           0	           0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	           0	           0	           0
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги	1615	           0	           0	           0
    розрахунками з бюджетом	1620	         258	         139	         302
        у тому числі з податку на прибуток	1621	           0	           0	           0
    розрахунками зі страхування	1625	          59	           0	          97
    розрахунками з оплати праці	1630	         123	           3	         281
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	         911	         394	         968
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	          51	          49	          39
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	          29	         347	          10
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	           0	           0	           0
Поточні забезпечення	1660	           9	          34	           0
Доходи майбутніх періодів	1665	           0	           0	           0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	           0	           0	           0
Інші поточні зобов’язання	1690	           0	           0	           0
Усього за розділом III	1695	        1440	         966	        1697
     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 	1700	           0	           0	           0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	           0	           0	           0
Баланс	1900	       12080	       12326	       13353
Примітки: д/н
Керівник	Прісняк Олександр Олексійович
Головний бухгалтер	Буднєва Надія Олексіївна

	КОДИ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 	Дата  (рік, місяць, число)	2014.01.01
"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"	за ЄДРПОУ	00219632
	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
	за 2013 рік
	I. ФІНАНСОВІ 	Форма № 2	Код за 	1801003
	Стаття	Код	За звітний	За 
	рядка	період	аналогічний
	період 
	попереднього 
	року
	1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	       10951	       11142
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	(	        5562	)	      (  7373	)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(	           0	)	     (        0	)
Валовий:	2090	        5389	        3769
     прибуток
     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	         160	          19
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 	2121	           0	           0
вартістю
    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 	2122	           0	           0
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати	2130	(	        3670	)	(	        2337	)
Витрати на збут	2150	(	           0	)	(	           0	)
Інші операційні витрати	2180	(	         530	)	(	          62	)
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 	2181	(	           0	)	(	           0	)
справедливою вартістю
    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 	2182	(	           0	)	(	           0	)
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:  	2190	        1349	        1389
     прибуток
     збиток	2195	(	           0	)	(	           0	)
Дохід від участі в капіталі	2200	           0	           0
Інші фінансові доходи	2220	         102	         225
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:	2290	        1451	        1614
    прибуток
    збиток	2295	(	           0	)	           0	)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300   	(306)	(675)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування	2305	           0	           0
Чистий фінансовий результат:  	2350	        1145	         939
     прибуток
     збиток	2355	(	           0	)	(           0	)
	II. СУКУПНИЙ ДОХІД
	Стаття	Код	За звітний	За 
	рядка	період	аналогічний
	період 
	попереднього 
	року
	1	2	3	4
	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	        1145	         939
	III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ 
	Назва статті	Код	За звітний	За 
	рядка	період	аналогічний
	період 
	попереднього 
	року
	1	2	3	4
	Матеріальні затрати	2500	         458	         267
	Витрати на оплату праці	2505	        3702	        3685
	Відрахування на соціальні заходи	2510	        1319	        1284
	Амортизація	2515	         410	         344
	Інші операційні витрати	2520	        3612	        2161
	Разом	2550	        9501	        7741
	ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
	Назва статті	Код	За звітний	За 
	рядка	період	аналогічний
	період 
	попереднього 
	року
	1	2	3	4
	Середньорічна кількість простих акцій	2600	 200000000,00	 200000000,00
	Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	 200000000,00	 200000000,00
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	         0,01	         0,01
	Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	         0,01	         0,01
	Дивіденди на одну просту акцію	2650	         0,00	         0,01
Примітки: Чистий прибуток на одну просту акцію (рядок 2610) та скоригований чистий  прибуток на одну просту 
акцію  (рядок 2615) складає: за звітний період 0,006 грн., за попередній період 0,005 грн. (у таблиці відповідно 
показане значення 0,01 грн як округлене з точністю до двох знаків після коми).
Керівник	Прісняк Олександр Олексійович
Головний бухгалтер	Буднєва Надія Олексіївна

	КОДИ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 	Дата  (рік, місяць, число)	2014.01.01
"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"	за ЄДРПОУ	00219632
	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
	за 2013 рік
	Форма № 3	Код за 	1801004 
	 Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період 
	рядка	попереднього року
	1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності	 	 	 
Надходження від:	3000	         2422	         3535
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
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	        10012	         9944
Надходження від повернення авансів	3020	            5	            0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 	3025	            8	            5
рахунках
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	          582	          273
Витрачання на оплату:	3100	      (    435		)	(          735	)
Товарів (робіт, послуг)
Праці	3105	       (  3321		)	(         3901	)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	       (  1619		)	(         1807	)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	       (  2901		)	(         3597	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	       (   448		)	(          458	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	        ( 1196		)	(         1782	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	        ( 1257		)	(         1357	)
Витрачання на оплату авансів	3135	        ( 3839		) 	(         2304	)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	        ( 1749		)	(            0	)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	       (     0		)	(            0	)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	       (     0		)	(            0	)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	       (     0		)	(            0	)
Інші витрачання	3190	        (  550		)	(            8	)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1385)	         1405
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	 	 	 
Надходження від реалізації:	3200	            0	            0
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3205	           16	            0
Надходження від отриманих:	3215	            0	            0
    відсотків
    дивідендів	3220	            0	            0
Надходження від деривативів	3225	            0	            0
Надходження від погашення позик	3230	            0	            0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 	3235	            0	            0
господарської одиниці
Інші надходження	3250	            0	            0
	1	2	3	4
Витрачання  на придбання:	3255	    (        0		)	(            0	)
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3260	     (     271		)	(          213	)
Виплати за деривативами	3270	    (        0		)	(            0	)
Витрачання на надання позик	3275	    (        0		)	(            0	)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 	3280	    (        0		)	(            0	)
господарської одиниці
Інші платежі	3290	    (        0		)	(            0	)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(255)	(213)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	 	 	 
Надходження від:	3300	            0	            0
Власного капіталу
Отримання позик	3305	            0	            0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	            0	            0
Інші надходження	3340	            0	          180
Витрачання на:	3345	    (        0		)	(            0	)
Викуп власних акцій
Погашення позик	3350	    (        0		)	(            0	)
Сплату дивідендів	3355	    (        2		)	(         1888	)
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 	3375	    (        0		)	(            0	)
підприємствах
Інші платежі	3390	    (        0		)	(          180	)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2)	(1888)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1642)	(696)
Залишок коштів на початок року	3405	         3450	         4146
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	            0	            0
Залишок коштів на кінець року	3415	         1808	         3450

Примітки: д/н
Керівник	Прісняк Олександр Олексійович
Головний бухгалтер	Буднєва Надія Олексіївна












	КОДИ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 	Дата  (рік, місяць, число)	2014.01.01
"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"	за ЄДРПОУ	00219632
	Звіт про власний капітал
	за 2013 рік
	Форма № 4	Код за 	1801005
	 Стаття	Код	Зареєстро-	Капітал у 	Додатко-	Резервний 	Нерозпо-	Неопла-	Вилу-	Всього
	рядка	ваний капітал	дооцінках	вий капітал	капітал	ділений 	чений капітал	чений капітал
	прибуток 
	(непокри-
	тий збиток)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	      2000	        49	         1	       819	      7513	         0	         0	     10382
Коригування:	4005	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
Зміна облікової політики
Виправлення помилок	4010	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
Інші зміни	4090	         0	         0	      (1)	         0	         0	         0	         0     	(1)
Скоригований залишок на початок року	4095	      2000	        49	         0	       819	      7513	         0	         0	     10381
Чистий прибуток (збиток) за звітний 	4100	         0	         0	         0	         0	      1145	         0	         0	      1145
період
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
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 	4114	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід	4116	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
Розподіл прибутку:	4200	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 	4205	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
капіталу
Відрахування до резервного капіталу	4210	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету	4215	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
 відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення 	4220	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне 	4225	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
заохочення
Внески учасників:	4240	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу	4245	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
Вилучення капіталу:	4260	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
Викуп акцій (часток)
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	(347)	         0	         0	(347)
Придбання (продаж) неконтрольованої 	4291	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0	         0
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі	4295	         0	         0	         0	         0	       798	         0	         0	       798
Залишок на кінець року	4300	      2000	        49	         0	       819	      8311	         0	         0	     11179
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Додаток 5

1. Примітки до річної фінансової звітності 
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» за 2013 рік 

Основні відомості про ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

         Відкрите акціонерне товариство «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» засноване відповідно до 
рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України
 від 02 січня 1994 р. №105-а шляхом перетворення Державного інституту по проектуванню заводів
 хімічного і нафтового машинобудування, заводів і цехів зварних конструкцій «Діпрохіммаш» у 
відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію 
державних підприємств»  від 15.06.1993 р. В процесі приватизації (корпоратизації) здійснено 
повний викуп майна, що знаходиться на балансі Товариства. 
         Згідно з положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами 
акціонерів ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» , які відбулись 29 березня 2013р. (Протокол № 
2), прийнято рішення  про внесення змін та доповнень до Статуту товариства, в тому числі 
пов’язані з приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність з законом (Відкрите 
акціонерне товариство перейменовано в  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»), обрано новий склад органів управління та 13.04.2013 р. зареєстрована нова редакція Статуту .
          ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632), знаходиться за адресою: 
01133,м.Київ, бульвар Лесі Українки, 34. Дата державної реєстрації  07.02.1994 р р., про що 
видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Печерською районною у місті Києві 
державною адміністрацією  серія А00 за № 029092, номер запису про включення  відомостей до 
ЄДР 1 070 120 0000 005091.         
          Станом на 31.12.2013 р. Статутний капітал ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складає 2 
000 000,00 грн. та поділений  на 200 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 
0,01 грн.  Неоплаченого капіталу станом на  31.12.2013 р. немає. 
Державна частка в статутному капіталі ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» відсутня.
          Основним видом діяльності ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» є діяльність у сфері 
інжинірингу (код за КВЕД 71.12) .
         Прийняті в проектах технічні рішення базувались на науково-технічних досягненнях та 
результатах їх практичного впровадження на підприємствах. Пріоритетними були 
ресурсозберігаючі та екологічно безпечні технології.  При виборі устаткування, сировини і матеріалів враховувались, насамперед, можливості підприємств України.
         Протягом 2013 р. ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» продовжувало виконувати чергові 
етапи проектних робіт за договорами, укладеними в попередні періоди:
   - виконана технологічна частина коригування проекту ТСК «Алакор СІТІ» з урахуванням 
торгівельної зали та технологічних приміщень гіпермаркету «Fozzi». Вперше була розроблена 
технологічна частина гіпермаркетів та ресторанів;
     - у відповідності з «Додатком до завдання на проектування по виділенню об’єктів Першого 
пускового комплексу, номенклатурою, яка визначена коньюктурою ринку та бізнес-планом ПрАТ
 «ДКС України» проект розроблено в повному обсязі. Крім того, розроблено проект їдальні на 40 
посадочних місць;
    - виконана затверджувальна частина робочого проекту технічного переоснащення відділу 
зберігання таблеток Центрального складу СП «Оптіма Фарм, ЛТД». Технічним переоснащенням 
передбачена заміна частини полиць та гравітаційних стелажів на автоматизовані лінії. Для виконання проекту адаптовано програмний продукт фірми «ВІТО Німеччина» до законодавчої бази та нормативних документів України.
       В розробках архітектурно-будівельного сектора (АР, КЖ, КМ) прийнято ряд прогресивних 
технічних рішень:
   -компактність об’ємно-планувальної структури; оптимальний вибір огороджуючих конструкцій 
з високоефективними показниками термічного опору ;
   - при проектуванні спортивно-розважальної зони та «Міста професій» ( «Алакор Сіті») 
застосовані ефективні конструктивні рішення для раціонального використання несучої 
спроможності існуючого перекриття, що дало можливість розташувати додаткові вбудовані 
приміщення без посилення існуючих конструкцій;
   - при проектуванні виробничого корпусу АТЗТ «ФІКО» застосування конструктивних рішень 
забезпечило будівництво насосної станції в обмежених умовах  існуючого корпусу без зупинки 
діючого виробництва.
    - при проектуванні Лабораторного корпусу ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  застосовані 
раціональні конструктивні рішення додаткової сходової клітини з використанням існуючих 
конструкцій без використання додаткових.
Широке використання збірних конструкцій при проектуванні дозволило скоротити термін 
будівництва об’єктів.

    В розроблюваних  підприємством розділах охорони навколишнього природного середовища 
велика увага надавалась питанню зниження шкідливих викидів в атмосферу, зниження забруднення
 водоймищ і викидів стічних вод в міську каналізацію, зниження рівня шуму від технологічного та 
вентиляційного обладнання.
   В прийнятих проектних рішеннях застосовувались сучасні схеми і системи тепло-, газопостачання,
 вентиляції та кондиціонування, димовидалення, високоефективне енергозберігаюче обладнання. 
Зниження енергозатрат та економії тепла від застосування цих заходів можна оцінити в 10-15 
відсотків від  необхідної кількості.
     При розробці робочої документації будівництва ТСК «Алакор СІТІ» застосована система 
вентиляції і кондиціонування з рециркуляцією повітря, що дозволило зменшити  потребу в теплі 
як мінімум на 1300 кВт і холоді на 2200 кВт, що, в свою чергу, зменшило встановлену потужність 
устаткування Енергоблоку, його вартість і експлуатаційні витрати.
    Автоматичне регулювання параметрів теплоносіїв в залежності від погодних умов, їх розподіл по
 системах дозволяє додатково зменшити енерговитрати на виробництво тепла як мінімум на 300 кВт
 і холоду на 480 кВт.
       В проектах запроваджувалась розширена номенклатура комплектних пристроїв в залежності 
від вимог замовника для розподілу електроенергії і управління електроустаткуванням за рахунок 
застосування модульних щитів і модульної електроапаратури та сучаних магнітних  пусків  з 
вбудованими апаратами управління і сигналізації.
   Застосування системи  КІП та автоматизації санітарно-технічних установок як вітчизняного, так і 
імпортного виробництва дозволило покращити показники по витраті енергоносіїв  на 10 % за 
рахунок регулювання витрат теплоносія, холодозабезпечення, плавного управління приводами 
насосів і вентиляторів.
     Протягом звітного року значні зусилля були спрямовані на засвоєння нових та удосконалення діючих програмних комплексів, зокрема, “AUTOCAD”, ABK-5, ‘’REVIT’’, “Ліра 9.6’’. 
        ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  реалізує проектну продукцію на території України. 
Протягом 2013 року її обсяг складав близько 18,5 %  від загальної реалізації (дещо менше, ніж за 
попередній рік, зважаючи на загальний економічний стан в країні).        Доходи від передачі в 
оренду власних приміщень складають 77 % всіх доходів підприємства, близько 5 % складають 
доходи від надання послуг  по обслуговуванню комп’ютерної техніки.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ 
          Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 
відображає фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 
станом на 31 грудня 2013 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни 
в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року, у відповідності до Міжнародних стандартів
 фінансової звітності. 
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 
– забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики; 
– представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує 
прийнятність, достовірність, зрозумілість такої інформації; 
– розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності є недостатнім для розуміння користувачами звітності того впливу, який ті чи 
інші операції, а також події чи умови здійснюють на фінансовий стан та фінансові результати 
діяльності; 
– створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього 
контролю; 
– оцінку спроможності продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому 
майбутньому; 
– застосування заходів щодо збереження активів та виявлення і запобігання випадкам шахрайства 
та інших порушень; 
– ведення обліку у відповідності до законодавства України та Міжнародних стандартів 
фінансового обліку та звітності та у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції 
Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий 
стан і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.
ПЕРЕЛІК ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 
РОКУ
        Відповідно до статті 12.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», листа Міністерства фінансів України від 04.01.2013 року за № 31-08410-06-5/188, ПАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку(надалі НКЦПФР)  Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013, Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2013 
рік, Звіт про власний капітал за 2013 рік та іншу інформацію. Річна фінансова звітність, що 
подається до НКЦПФР згідно з вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 
«Подання фінансової звітності» містить відповідні примітки щодо стислого викладу (розкриття) 
інформації щодо статтей зазначеної звітності і суттєвих (істотних) облікових політик. 
         
 ОСНОВИ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ
       Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
 звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
       За всі попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., 
Товариство готувало фінансову звітність відповідно до затверджених Міністерством Фінансів 
України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). 
       За 2012 рік Товариство готувало  попередню фінансову звітність  за МСФЗ, в  якій була 
відсутня  порівняльна інформація.
       Ця фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2013 р., є першою фінансовою 
звітністю Товариства, підготовленою відповідно до МСФЗ і охоплює період з 1 січня 2013 року до
 31 грудня 2013 року. 
Відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та  Наказу Міністерства фінансів 
України від 07.02.2013 року за № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» перша фінансова звітність за 
МСФЗ  включає:
▪ баланс (звіт про фінансовий стан) (далі – баланс), 
▪ звіт  про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові результати),
▪  звіт про рух грошових коштів, 
▪ звіт  про власний капітал і 
Пояснювальні примітки до фінансової звітності.  
        Відповідно Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування 
Міжнародних стандартів фінансової звітності» підприємства, які  подають першу річну фінансову 
звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного
 періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.
        Датою переходу Компанії  на звітність за МСФЗ  є 01 січня 2012 року.
         За 2012 рік ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складало попередню фінансову звітність із 
використанням концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується  на  застосуванні
 МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» 
включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, відсутність порівняльної інформації 
(крім балансу), допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як 
очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки 
керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р.  
         Попередня фінансова звітність складалась з метою формування інформації, яка використана 
для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ 
станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, що можуть бути зроблені в разі змін
вимог стандартів та тлумачень при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р.   
        Для складання попередньої фінансової звітності та за МСФЗ за 2012 рік і першої фінансової 
звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що чинні станом на 31.12.2013 р. Тобто на 
01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р. застосовувалась єдина редакція МСФЗ, що є 
обов’язковою до використання при складанні фінансової звітності станом на 31.12.2013 р. 
         В зв’язку з тим, що Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» визначає заповнення зазначених форм звітності в одиницях виміру 
- в тисячах гривень без десяткових знаків, ці Примітки, а також пояснення суттєвих коригувань 
статей балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, за рік, що 
закінчився 31 грудня 2013 року, звіт про власний капітал за 2013 рік здійснених у процесі першого
 застосування МСФЗ і порівняльна інформація за минулі періоди 2011, 2012 роки, наведені також 
в тисячах гривень без десяткових знаків. 
          
ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИПУЩЕННЯ 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі методу нарахування (за винятком звіту про 
рух грошових коштів). Відповідно до цього методу, результати операції визнаються за фактом їх 
здійснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштів або їх еквівалентів), 
відображаються в облікових записах і включаються у фінансову звітність періодів, до яких 
відносяться. Дана фінансова звітність була підготовлена з урахуванням пріоритету економічного змісту над юридичною формою.Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком фінансових інструментів доступних для продажу, які оцінюються за справедливою вартістю. 

Товариство застосовує відповідні до МСФЗ методи визначення справедливої вартості. 

Основою визначення справедливої вартості є припущення, що Товариство діє безперевно і не має 
ні наміру, ні потреби ліквідувати чи суттєво скоротити обсяг своєї діяльності або здійснювати 
операції за несприятливих умов. 
Фінансові інструменти, щодо яких Товариство визначає справедливу вартість, є  такими, що  мають
 котирування  на активному ринку, їх ціни регулярно доступні та відображають фактичні і 
регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами.
Існування опублікованих цін котирування на активному ринку є, як правило, найкращим доказом 
справедливої вартості, який застосовується Товариством для оцінки фінансового інструменту.
Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства здійснюється первісно за її 
номінальною (контрактною) вартістю, в подальшому базуючись на припущеннї того, що 
дебіторська та кредиторська заборгованість є короткостроковою, Товариство вважає, що її 
номінальна вартість є справедливою і не амортизуєтся.
 Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є 
підприємством, яке здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому 
майбутньому.  Це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході 
звичайної діяльності.. Управлінський персонал та акціонери мають намір і в подальшому 
продовжувати  свою діяльність. Управлінський персонал Товариства  вважає припущення щодо 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі прийнятним.                 
      На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, 
пов’язаному як із світовою економічною кризою, так і  економічною та політичною кризою в 
Україні, що триває протягом останнього часу. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній
 мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом 
України. Тому неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на 
ліквідність і дохід Товариства, стабільність і структуру операцій із споживачами і 
постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка може вплинути на майбутні 
операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства і здатність Товариства 
обслуговувати і платити по своїх боргах у міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова 

звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. 
Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

Фінансова звітність Товариства є окремою фінансовою звітністю. На фінансову звітність ПАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» не поширюються вимоги щодо складання консолідованої 
фінансової звітності.
      Допущення і застосовані на їх основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет 
необхідності їх зміни. Зміни в попередніх оцінках визнаються у тому звітному періоді, коли ці 
оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами
Метою подання даної фінансової звітності є забезпечення споживачів фінансової звітності 
інформацією про фінансовий стан, фінансові результати і зміни щодо фінансового становища для 
прийняття економічних рішень. 

2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

2.1. Основи надання  фінансової звітності 

Основа підготовки фінансової звітності 
       Фінансова звітність ПАТ «Хімнафтомашпроект» за 2013 рік підготовлена відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
       За всі попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., 
Товариство готувало фінансову звітність відповідно до затверджених Міністерством Фінансів 
України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). 
       За 2012 рік Товариство готувало  попередню фінансову звітність  за МСФЗ, в  якій була 
відсутня  порівняльна інформація.
       Ця фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2013 р., є першою фінансовою 
звітністю Товариства, підготовленою відповідно до МСФЗ і охоплює період з 1 січня 2013 року до
 31 грудня 2013 року. 
         Фінансова звітність згідно з вимогами МСФЗ складається на підставі інформації про активи, 
зобов’язання, капітал, господарських операціях та результатах діяльності ПАТ  
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації 
(коригування) статей у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
       Фінансові звіти підписані Генеральним директором ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  11 
квітня 2014 р.                                    
                                                                                                      
Основа надання інформації.
         Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості.     

Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності       
         Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою та валютою 
подання звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня. Всі показники приміток 
відображаються в тис.грн. 
         Фінансова звітність ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складається у національній валюті 
України – гривні, яка є функціональною валютою.  

Ключові бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні принципів облікової політики
       Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування певних 
суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, а 
також на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображені у звітності. Оцінки та 
пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, що 
вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень 
відносно балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці 
оцінки ґрунтуються на розумінні керівництвом поточних подій, фактичні результати, у кінцевому 
підсумку, можуть відрізнятися від цих оцінок.  
       Зокрема, інформація про суттєві сфери невизначеності оцінок та ключові судження при 
застосуванні облікової політики подається далі.

Припущення безперервності діяльності Підприємсива
Фінансова звітність ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» підготовлена на основі припущення, що 
Підприємство функціонуватиме невизначено довго в майбутньому, це припущення передбачає 
реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності.
На дату затвердження звітності ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» функціонує в нестабільному
 середовищі, пов’язаному з світовою економічною кризою. Поліпшення економічної ситуації в 
Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які 
здійснюватимуться урядом України. В той же час не існує чіткого уявлення того, які заходи 
прийматиме уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовірно оцінити ефект 
впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід Підприємства, стабільність і структуру 
її операцій із споживачами і постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка 
може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Підприємства і 
його здатність обслуговувати і платити по своїх боргах у міру настання термінів їх погашення. Дана
 фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої 
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути 
оцінені.

2.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
         Грошові кошти ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» включають грошові кошти в банках, 
готівкові кошти в касі, не обмежені у користуванні. 
Іноземна валюта  
Активи і пасиви, виражені в іноземних валютах, перераховуються по офіційних курсах  обміну, 
встановлених Національним Банком України, на кінець року. Курсові різниці, які виникають при 
конвертації, відображаються на рахунку прибутків і збитків. 
Результати, виражені в іноземних валютах, перераховуються по курсах обміну на дату здійснення 
операції.
                                                                      Долари США
Курс на 31 грудня 2012 р.                          7,9930
Курс на 31 грудня 2012 р.                          7,9930
        ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» співпрацює  тільки з вітчизняними контрагентами і не 
користувалось в розрахунках іноземною валютою.
2.3. Оренда
         Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 
основному всі ризики та вигоди, пов’язані з експлуатацією активу та оренда відповідає одному з 
критеріїв визнання, визначеному у МСБО 17 «Оренда». Всі інші види оренди класифікуються як 
операційна оренда.  
         Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються  активами Підприємства 
по найменшій вартості або по справедливій вартості або дисконтованої вартості мінімальних 
орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається в баланс як 
зобов'язання по фінансовій оренді, з розділенням на довгострокову і короткострокову 
заборгованість.  Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки 
відсотка. Відсоток визначається по встановленому орендодавцем в договорі оренди або як ставка 
можливого залучення. Фінансові витрати включаються в звіт про фінансові результати впродовж 
відповідного періоду оренди.         . 
         Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові результати на 
пропорційно-тимчасовій  основі впродовж відповідного періоду оренди.       
        В разі надання в операційну оренду майна ПАТ, суми, що підлягають отриманню від 
орендаторів, відображаються як дохід від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 
нарахованих поточних платежів. 
         ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» виступає орендодавцем власних основних засобів. Всі 
операції по оренді класифіковані як операційна оренда терміном до трьох років.

2.4. Визнання доходів та витрат                           
         
Визнання доходів 
Доходи ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» визнаються на основі принципу нарахування, коли 
існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума 
доходу може бути достовірно визначена. 
          Дохід від реалізації товарів та послуг визнається тоді, коли фактично здійснено перехід від 
продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (продукція, товар 
відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до 
МСБО 18.
         Особливих умов визнання доходу від реалізації товарів, робіт і послуг у відповідності з 
політикою Підприємства  не передбачено.
         Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу 
нарахування. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним 
доходом.
          ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримує доходи від реалізації проектної продукції, 
послуг по обслуговуванню комп’ютерної техніки та передачі в оренду власних основних засобів. 

Визнання витрат
          ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» несе витрати на здійснення основної операційної 
діяльності, а також інші витрати.
          Витрати визнаються в Звіті про фінансові результати (Звті про сукупний доход), якщо 
виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або 
збільшенням зобов'язання, які можуть бути достовірно визначені.
          Витрати визнаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний доход) на основі 
безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях 
доходів.  Якщо виникнення економічних вигод очікується впродовж декількох облікових періодів і 
зв'язок з доходом може прослідкувати тільки в цілому або побічно, витрати в Звіті про фінансові 
результати (Звіті про сукупний доход) визнаються на основі методу раціонального розподілу.
         Витрати визнаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний доход)  негайно, 
якщо витрати не створюють великі майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні 
вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив в звіті про 
фінансовий стан.

2.5. Основні засоби 

         Основні засоби ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обліковуються та відображаються у 
фінансовій звітності у відповідності з МСБО  16 «Основні засоби». 
         Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного 
використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається від класу, які 
використовуються в процесі виробництва та надання послуг, передачі в оренду іншим сторонам, 
для  здійснення адміністративних та соціальних функцій. Підприємство використовує для оцінки основних засобів першу модель – облік по первісній вартості. 
         Основні засоби відображаються за вартістю придбання за мінусом накопиченого зносу. 
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання 
основних засобів без урахування очікуваної залишкової вартості.  Основні засоби Підприємства обліковуються по об’єктах. Об’єкти основных засобів  класифікуються  за окремими класами.
Класи основних засобів

Клас основних засобів 	Суттєвість, грн.	Термін корисного використання, років	Метод нарахування 
амортизації
Будівлі та споруди	1000	от 20 до 70  	Прямолінійний
Машини та обладнання 	1000	от 5 до 20	Прямолінійний
Інструменти, прилади, інвентар	1000	от 5 до 20	Прямолінійний
Комп’ютери та офісна техніка	1000	от 2 до 5 	Прямолінійний
Автомобілі	1000	от 5 до 20 	Прямолінійний
          Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі основних засобів, до
 моменту початку експлуатації обліковуються в складі класу придбані, але не введені в 
експлуатацію основні засоби.
          Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі витрати, пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації.
         Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямими 
затратами на їх створення. 
         У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування 
відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів».
         Нарахування амортизації за об'єктами основних засобів здійснюється прямолінійним методом 
виходячи із строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних 
засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію. 
         Амортизація не нараховується по наступних об'єктах:
- повністю замортизированих основних засобах.
         Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонт основних засобів списуються на витрати 
періоду по мірі їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів 
капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані 
умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості 
складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента. 
        У разі наявності факторів знецінення активів відображати основні засоби за мінусом збитків 
від знецінення згідно з МСБО 36 «Знецінення активів».
         Основні засоби, призначені для продажу, та відповідають критеріям визнання,  
обліковуються відповідно до МСФЗ 5.
2.6. Незавершені капітальні інвестиції          
         Незавершене будівництво на Підприємстві обліковується і відображається у фінансовій 
звітності ПАТ відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
         У складі незавершеного будівництва відображаються об'єкти незавершені проектні та 
ремонтні роботи нерухомого майна. 
         Незавершені капітальні інвестиції відображаються в обліку за первісною вартістю.
         Підприємство використовує для оцінки незавершеного будівництва першу модель - облік за 
первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації. 
         Амортизація на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. 

2.7. Інвестиційна нерухомість

          Інвестиційна нерухомість на Підприємстві обліковується та відображається у фінансовій 
звітності ПАТ відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Підприємство відображає у 
складі інвестиційної Нерухомість, яка передана в оперативну оренду.
          Підприємство використовує для оцінки інвестиційної нерухомості модель обліку за 
справедливою вартістю відповідно до вимог МСБО 16 «Основні засоби».
          Нарахування амортизації за об'єктами інвестиційної нерухомості здійснюється прямолінійним 
методом  виходячи із строку корисного використання

2.8. Нематеріальні  активи
         
         Нематеріальні активи Підприємства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності 
відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальними активами визнаються 
контрольовані суспільством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути 
ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються підприємством протягом періоду 
більше одного року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях 
чи надання в оренду іншим особам. 
Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
- патенти;
- авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
- ліцензії;
         Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи основних 
засобів, враховується у складі цих об'єктів.
         Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартості), яка включає в себе 
вартість придбання та витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
         Наступні витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, 
якщо:
-  існує ймовірність того, що ці витрати приведуть до генерування активом майбутніх економічних 
вигод, які перевищать його спочатку priced рівень ефективності; 
-  ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.
         Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки первісно оціненої 
ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
         Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного терміну 
їх використання, але не більше 20 років. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного
 після введення нематеріального активу в експлуатацію.
         Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при 
постановці на облік виходячи з:
- очікуваного морального зносу, правові або інші обмеження щодо строків використання або інших
 факторів;
- строків використання подібних активів.
         На дату звіту нематеріальні активи обліковуються по моделі первісної вартості з 
урахуванням можливого знецінення відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів».

2.9.Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 та МСБО 39. З метою складання 
фінансової звітності класифікуються по категоріях:
• призначені для торгівлі;
• утримуються до погашення;
• наявні для продажу;
• інвестиції в асоційовані компанії;
• інвестиції в дочірні компанії.
        Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її 
змін на прибуток або збиток.
        Інвестиції, які мають фіксований термін погашення та утримуються до погашення 
обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, що не мають фіксованого терміну 
погашення, враховуються за собівартістю.
       Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін 
на власний капітал.
       Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за пайовим методом. 
        Станом на 31.12.2013 р. на балансі  підприємства довгострокові та поточні фінансові інвестиції 
відсутні.
        Протягом 2013 року реалізацію інвестицій ПАТ «Хімнафтомашпроект» не здійснювало. 
Відповідно, доходів та втрат від здійснених фінансових інвестицій не отримувало.
2.10. Знецінення активів 
          Підприємство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням 
знецінення, яке обліковується відповідно до МСБО 36.
На дату складання фінансової звітності Підприємство визначає наявність ознак знецінення активів:
• зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну величину, ніж 
очікувалося;
• старіння або фізична шкода активу;
• істотні негативні зміни у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у
 якому діє Підприємство, що відбулося протягом звітного періоду або очікувані найближчим 
часом;
• збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може істотно зменшити 
суму очікуваного відшкодування активу;
• перевищення балансової вартості чистих активів над їхньою ринковою вартістю;
• істотні зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в 
наступному періоді, що негативно впливають на діяльність підприємства.
         При наявності ознак знецінення активів, Підприємство визначає суму очікуваного 
відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша з двох оцінок: 
справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума 
очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від 
знецінення у звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу 
до суми, що відшкодовується.
         Специфіка діяльності Підприємства припускає враховувати все підприємство як Одиницю яка
генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення 
Одиниці в цілому у звітності не відображається.
2.11. Витрати за позиками, процентні витрати та фінансові витрати
        Підприємство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку витрат 
по позиках, відображений у МСБО 23. Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у 
зв'язку із залученням позикових коштів) визнаються в якості витрат того періоду, в якому вони 
понесені, з відображенням у Звіті про фінансові результати.
      У складі фінансових витрат Підприємство відображає проценти за користування банківськими
 кредитами, витрати за фінансовими зобов'язаннями, які оцінюються за амортизованою вартістю.
      У звітному періоді підприємство не користувалось позиками та кредитами.

2.12.Запаси

Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2.
Запаси обліковуються за однорідними групами:
- товари;
- виробничі запаси;
- незавершене виробництво;
- готова продукція.
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, 
безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.
Підприємство застосовує метод ФІФО оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво.
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистою
 вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної 
діяльності за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. Чиста вартість продажу 
визначається індивідуально для кожного найменування продукції з урахуванням маркетингової 
політики Підприємства. 
           
2.13. Фінансові  інструменти

Фінансові інструменти Підприємства враховуються і відображаються у фінансовій звітності 
Підприємства  відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка».
Первісне визнання фінансових інструментів здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати 
на проведення операції. Справедлива вартість при первісному визнанні визначається виходячи з 
ціни операції. Прибуток або збиток при первісному визнанні враховується тільки при виникненні 
різниці між справедливою вартістю та ціною операції. 
Після первісного визнання фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю. 
Амортизована вартість розраховується з використанням методу ефективної  процентної ставки, а 
для фінансових активів визначається за вирахуванням збитку від знецінення, якщо такі є. 

Класифікація
Фінансові інструменти за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або 
збитку, включають фінансові активи або зобов’язання, що утримуються для торгових операцій, 
фінансові інструменти, визначені при початковому визнанні як фінансові інструменти за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та похідні фінансові 
активи або зобов’язання.
Фінансовий інструмент класифікується як інструмент, що утримується для торгових операцій, 
якщо він був придбаний, головним чином, з метою продажу у найближчому майбутньому, або він 
є частиною портфеля, відносно якого є свідчення нещодавньої практики отримання прибутку 
протягом короткого проміжку часу, або він є похідним інструментом.
Керівництво визначає фінансові активи і зобов’язання як фінансові активи і зобов’язання за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, якщо:
■ управління активами чи зобов'язаннями та їх оцінка здійснюється на основі справедливої 
вартості;
■ таке визначення  виключає або значно зменшує невідповідності у бухгалтерському обліку, які б 
виникли за іншого визначення, або
■ актив чи зобов’язання містить інтегрований похідний інструмент, який значним чином модифікує 
грошові потоки, які за іншого визначення були б необхідними згідно з контрактом.
Класифікація фінансових активів і зобов'язань за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку, не змінюється після початкового визнання.
Дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або з 
платежами, що підлягають визначенню, які не мають котирування на активному ринку, за 
винятком тих, які керівництво має намір продати негайно або найближчим часом, тих, які 
керівництво після початкового визнання визначає як фінансові інструменти за справедливою 
вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, або тих, по яких утримувач може 
не відшкодувати у значній мірі всі відображені в обліку інвестиції, крім випадків, пов’язаних з 
погіршенням якості позик.
Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим особам на 
отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська 
заборгованість класифікується як поточна (отримання очікується протягом поточного року або 
операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути 
класифікована як поточна).
Дебіторська заборгованість класифікується як торговельна дебіторська заборгованість (що 
виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і 
неторгові (інша) дебіторська заборгованість.
Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих 
активів.
У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюються і відображаються 
за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з 
урахуванням наданих знижок, повернення товарів та безнадійної заборгованості.
Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв 
сумнівних боргів. Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх 
звітних періодів і враховуючи фактори наявності об'єктивних свідоцтв того, що Підприємство не 
зможе стягнути дебіторську заборгованість. Резерв створюється з використанням методу 
класифікації дебіторів за наступними строками:
Строки виникнення дебіторська заборгованість 	Процент нарахування резерву сумнівних боргів
до 365 днів	-
більше 365 днів	30 %
        Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток) 
враховується в залежності від її виду що амортизується або за дисконтованою вартості.
Активи, що утримуються до погашення - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами 
або з платежами, що підлягають визначенню, а також з фіксованими строками погашення, які 
керівництво має намір та спроможність утримувати до погашення, за винятком тих, які:
■ керівництво після початкового визнання визначає як фінансові активи за справедливою вартістю,
 з відображенням переоцінки як прибутку або збитку
■ керівництво визначає як активи, наявні для продажу, або
■ відповідають визначенню "дебіторська заборгованість”.
Активи, наявні для продажу - це фінансові активи, які були визначені як фінансові активи, наявні 
для продажу, або ті, що не були класифіковані дебіторська заборгованість, активи, що 
утримуються до погашення, або фінансові інструменти за справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

Фінансове зобов’язання - це будь-яке зобов’язання, що є зобов'язанням за договором надати 
грошові кошти або інший фінансовий актив іншій компанії або обміняти фінансові інструменти з 
іншою компанією на потенційно невигідних умовах.

Визнання
Фінансові активи і зобов’язання визнаються у Балансі (Звіті про фінансовий стан) тоді, коли 
Підприємство стає стороною договору про придбання фінансового інструмента. Усі стандартні 
придбання фінансових активів обліковуються на дату розрахунків.

Оцінка
Початкова оцінка фінансового активу чи зобов’язання здійснюється за справедливою вартістю 
плюс, якщо це фінансовий актив чи зобов’язання, яке не класифікується як фінансовий інструмент 
за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, затрати на 
здійснення операцій, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи 
фінансового зобов’язання.
Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, які є активами, 
оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування затрат на здійснення операцій, 
які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу, за винятком:
■ дебіторської заборгованості, що оцінюється за амортизованою вартістю із застосуванням методу 
ефективної процентної ставки
■ інвестицій, що утримуються до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю із 
застосуванням методу ефективної процентної ставки, та
■ інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ціни котирування на активному ринку і 
справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Такі фінансові інструменти оцінюються 
за вартістю за вирахуванням збитків від зменшення корисності.
Усі фінансові зобов’язання, крім тих, що були визначені як фінансові зобов'язання за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та крім фінансових 
зобов'язань, що виникають при передачі фінансового активу, відображеного за справедливою 
вартістю, і ця передача не відповідає критеріям припинення визнання, оцінюються за 
амортизованою вартістю. Амортизована вартість розраховується за методом ефективної 
процентної ставки. Премії та дисконти, у тому числі початкові витрати на здійснення операцій, 
включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються за ефективною 
процентною ставкою по цьому інструменту.

Принципи оцінки справедливої вартості
Справедлива вартість фінансових інструментів ґрунтується на ціні їх котирування на ринку на 
дату балансу без будь-яких вирахувань витрат на здійснення операцій. У разі відсутності ціни 
котирування справедлива вартість інструмента оцінюється з використанням моделей 
ціноутворення або методів дисконтованих грошових потоків.
При застосуванні методів дисконтованих грошових потоків очікувані в майбутньому грошові 
потоки базуються на найбільш точних оцінках керівництва. При цьому використовується ставка 
дисконту, яка дорівнює ринковій ставці на дату балансу по інструменту, що має подібні умови та 
характеристики. При використанні моделей ціноутворення дані про фінансовий інструмент, що 
вводяться до моделі, базуються на ринкових оцінках на дату балансу.

Прибутки та збитки від подальшої оцінки
Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового активу чи 
зобов’язання визнається таким чином:
■ прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як фінансовий інструмент за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, визнається у звіті 
про фінансові результати
■ прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається безпосередньо у
 власному капіталі (за винятком збитків від зменшення корисності та прибутків і збитків від 
курсових різниць) до моменту припинення визнання цього активу, коли кумулятивний прибуток 
або збиток, що раніше був визнаний у власному капіталі, визнається у звіті про сукупний 
прибуток. Проценти, пов'язані з фінансовим активом, наявним для продажу, визнаються у звіті 
про фінансові результати у тому періоді, в якому вони були зароблені, і розраховуються за 
методом ефективної процентної ставки.
Прибуток чи збиток від фінансових активів та зобов’язань, відображених за амортизованою 
вартістю, визнається у звіті про сукупний прибуток, коли відбувається припинення визнання 
фінансового активу чи зобов’язання або зменшується його корисність, а також протягом процесу 
амортизації.
Припинення визнання
Припинення визнання фінансових активів відбувається тоді, коли вийшов строк дії права на 
отримання грошових коштів від фінансових активів або коли Підприємство передало практично всі
 ризики та винагороди, пов’язані з правом володіння. Припинення визнання фінансового 
зобов'язання відбувається тоді, коли воно погашається, тобто коли зазначене у договорі 
зобов'язання було виконано, анульовано або строк його дії закінчився.
Боргові зобов'язання, по яких нараховуються проценти
Початкове визнання боргових зобов’язань, по яких нараховуються проценти, здійснюється за їх 
вартістю за вирахуванням будь-яких понесених витрат на дату здійснення операцій. Після 
початкового визнання боргові зобов’язання, по яких нараховуються проценти, відображаються за 
амортизованою вартістю. При цьому будь-яка різниця між їх вартістю та викупною ціною 
визнається у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) протягом строку дії 
зобов’язання.
У разі зворотного викупу боргового зобов'язання або його дострокового погашення будь-яка 
різниця між сумою погашення та балансовою вартістю зобов’язання визнається негайно у звіті про
 сукупний прибуток.
Зменшення корисності
Активи, за винятком відстрочених податкових активів, перевіряються на кожну дату балансу з 
метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх корисності. Якщо такі ознаки існують, 
проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування активу. Збиток від зменшення корисності 
визнається тоді, коли балансова вартість активу або його одиниці, що генерує грошові кошти, 
перевищує суму очікуваного відшкодування.
2.14. Зобов’язання та резерви 
Облік і визнання зобов'язань і резервів на ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» здійснюється 
відповідно до МСБО 37.
Зобов'язання Підприємства, класифікується на довгострокові (термін погашення понад 12 місяців) і
 поточні (термін погашення до 12 місяців).
Довгострокові зобов'язання (крім відстрочених податків на прибуток) відображаються залежно від
 виду або за амортизованою, або за дисконтованою вартістю. 
Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається в Балансі за первісною 
вартістю, що дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. 
Підприємство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості до складу 
короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини 
суми боргу залишається менше 365 днів.
Резерви визнаються, якщо Підприємство в результаті певної події минулого має юридичні або 
фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою ймовірністю буде потрібно відтік 
ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.
Підприємство визнає резерви:
- резерв відпусток, який формується щорічно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового 
оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з 
урахуванням поправки на інформацію звітного періоду;
- резерв сумнівних боргів.
Підприємство визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на 
оцінку ймовірності їх виникнення і сум погашення, отриманої від експертів.

2.15. Винагорода працівникам 

Всі винагороди працівників Підприємства обліковуються як поточні у відповідності до МСБО 19. 
В процесі господарської діяльності Підприємство сплачує обов’язкові внески в Пенсійний фонд за 
своїх працівників,  у розмірі, передбаченим Законодавством України. 

2.16. Витрати з податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності 
Підприємстваа  згідно з МСБО 12 . Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються  із сум поточного і відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, 
розрахованого за правилами податкового законодавства України. Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована у зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку.
        Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, які, як
очікується, будуть доступні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі 
податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в найближчому 
майбутньому було достовірно відомо станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку, якщо існує ймовірність того,
 що наявність майбутньої оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати відкладені податкові 
активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов'язань. 
        У грудні 2010 року в Україні був прийнятий Податковий кодекс, який діє з січня 2011 року, 
а в частині податку на прибуток підприємств - з квітня 2011 року. Новий Податковий кодекс 
передбачає, крім іншого, також і зближення бухгалтерського та податкового обліків. Для 
розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися наступні ставки податку на прибуток:
з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2011 року - 23%;
з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2012 року - 21%;
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року - 19 %;
        Беручи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових 
активів і зобов’язань проводилась на основі суджень керівництва Підприємства, і базувалась на 
інформації, яка була в його розпорядженні на момент складання цієї фінансової звітності.

2.17. Власний капітал

Власний капітал Підприємства  включає в себе:
- статутний капітал;
- капітал у дооцінках (резерв переоцінки (індексації) основних засобів);
- резервний капітал (створюється у відповідності з вимогами Статуту).
       Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості 
отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.
        Підприємство нараховує дивіденди учасникам, і визнають їх як зобов'язання на звітну дату 
тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.

2.18. Сегменти
          Підприємство в силу своїх особливостей і практикою, що склалася в організації, займається 
одним видом діяльності. У зв'язку з цим господарсько-галузеві сегменти не виділені. У разі 
розширення масштабів діяльності Підприємства і появи нових видів діяльності,  ПАТ   
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  буде подавати фінансову звітність згідно з МСБО 14.
                                                              2.19. Пов’язані особи
        Згідно з ознаками пов’язаних осіб , які наводяться в МСБО 24, пов’язаними особами є фізичні 
особи – громадяни України, які входять до керівних органів ПАТ   
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».  
2.19. Події після звітної дати
       Керівництво Підприємства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб, 
уповноважених підписувати звітність. При складанні фінансової звітності ПАТ  
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» враховує події після звітної дати і відображає їх у фінансовій 
звітності відповідно до МСБО 10.      
2.20. Форми фінансової звітності
         Підприємство визначає форми подання фінансової звітності у відповідності з рекомендаціями 
МСБО 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається методом розподілу активів і зобов'язань на поточні і довгострокові. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) складається методом розподілу витрат за функціональною ознакою. Звіт про рух грошових коштів складається у відповідності з МСБО 7 прямим методом. Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) подається у розгорнутому форматі. Примітки до фінансової звітності складаються згідно з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО/МСФЗ.

Нові положення бухгалтерського обліку
На сайті Міністерства фінансів  України були  опубліковані окремі  оновлені стандарти та 
тлумачення, що є обов’язковими для застосування Товариством  у звітних періодах, що 
починаються  з 1 січня 2013 року або після цієї дати. Товариством  були застосовані ті 
переглянуті  стандарти, що набувають чинності з 1 січня 2013 року.МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», випущений у  листопаді 2009 року, замінює розділи  МСБО 39, що  відносяться до класифікації та оцінки  фінансових активів.
 ● Фінансові активи повинні класифікуватися  за двома категоріями оцінки: оцінювані за 
справедливою вартістю та оцінювані за амортизованою вартістю. Вибір методу оцінки повинен  
бути розроблений при первісному визнанні. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління 
фінансовими інструментами компанії та від характеристик  договірних потоків грошових коштів по 
інструменту.
● Інструмент згодом оцінюється за амортизованою вартістю тільки в тому випадку, коли він є 
борговим інструментом, а також  (і) модель бізнес процесу компанії орієнтована на утримання 
даного активу для  цілей  отримання  контрактних грошових потоків, та одночасно (іі) контрактні 
грошові потоки за цим активом являють собою лише виплати основної суми і відсотків (тобто 
фінансовий інструмент має тільки «базові характеристики кредиту»). Всі інші боргові інструменти 
повинні оцінюватися за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
● Всі пайові інструменти повинні оцінюватися за справедливою вартістю. Пайові інструменти, 
утримувані для  торгівлі,  оцінюватимуться  за справедливою вартістю через  прибуток або 
збиток за рік. Для решти пайових інструментів під час первісного визнання може бути прийняте 
остаточне рішення про відображення нереалізованого  та реалізованого прибутку або збитку від 
переоцінки за справедливою вартістю у складі іншого сукупного прибутку, а не у складі 
прибутків та збитків. Доходи і витрати від переоцінки не переносяться до складу прибутку та 
збитку за рік. Це рішення може прийматися індивідуально для кожного фінансового інструменту. 
Дивіденди мають відображатися у складі прибутків або збитків за рік, якщо вони являють собою 
прибутковість інвестицій.
● Більшість вимог МСБО 39 стосовно класифікації та оцінки фінансових зобов’язань  були 
перенесені  до МСФЗ 9 без змін.  Основною відмінністю є вимога до компанії розкривати ефект 
змін власного кредитного ризику фінансових зобов’язань  , віднесених до категорії, що оцінюються
 за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, у складі іншого 
сукупного доходу.
Прийняття МСФЗ 9 є обов’язковим з 1 січня 2015 року, дострокове застосування  дозволяється. 
Товариство вивчає наслідки застосування цього стандарту, його вплив на  Товариство. Товариство
  для оцінки та класифікації фінансових інструментів  у фінансовій звітності за 2013 рік 
застосовувало положення МСБО 39
МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»  (випущений у травні 2011 року і набуває чинності 
для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати), замінює всі положення 
з питань контролю та консолідації,  що наведені у МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова 
звітність» та ПКІ 12 «Консолідація – суб’єкти  господарювання спеціального призначення».  
МСФЗ 10 вносить зміни у визначення контролю на основі застосування однакових критеріїв до 
всіх компаній. Визначення підкріплено докладними інструкціями щодо практичного застосування.
МСФЗ 11 «Спільна діяльність» (випущений в травні 2011 року і набуває чинності для річних 
періодів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати), замінює МСБО 31 «Частки у 
спільних підприємствах» і ПКІ 13 «Спільно контрольовані суб’єкти  господарювання – немонетарні
 вклади  учасників». Завдяки змінам у визначеннях кількість видів спільної діяльності скоротилася 
до  двох: спільні операції та спільні підприємства. Для спільних підприємств скасована  існуюча 
раніше  можливість обліку за методом пропорційної консолідації. Учасники спільного підприємства
  зобов’язані застосовувати метод участі в капіталі.
МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах  господарювання» 
(випущений в травні 2011 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 
2013 року або після цієї дати), застосовується до компаній, у яких є частки участі в дочірніх, 
асоційованих компаніях, спільній діяльності або неконсолідованих структурованих компаніях. 
МСФЗ 12 вимагає розкриття інформації, яка допоможе користувачам фінансової звітності оцінити 
характер, ризики та фінансові наслідки, пов’язані з частками участі в дочірніх  компаніях, спільній 
діяльності, асоційованих  компаніях і неконсолідованих структурованих компаніях. Для 
відповідності  новим  вимогам компанії повинні розкривати наступне: істотні судження та 
припущення при визначенні контролю, спільного контролю або значного впливу на інші компанії, 
розгорнуті розкриття у відношенні частки, що не забезпечує контролю або значного впливу на 
інші компанії, розгорнуті розкриття у відношенні частки, що не забезпечує контроль, в діяльності і
 грошових потоках групи, узагальнену інформацію про дочірні  компанії з істотними частками 
участі, які не забезпечують контроль та детальні розкриття  інформації щодо 
неконсолідованих структурованих компаній.
МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» (випущений в травні 2011 року і набуває чинності для 
річних періодів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати), спрямований  на 
покращення порівняльності та спрощення, шляхом надання переглянутого визначення 
справедливої вартості, та єдиного джерела визначення та розкриття справедливої вартості для 
використання у  МСФЗ.
МСБО 27 «Неконсолідована фінансова звітність» (переглянутий в травні 2011 року і набуває 
чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати). Даний 
стандарт був змінений, і в даний  час його завданням є встановлення вимог до обліку та розкриття 
інформації для інвестицій в дочірні компанії, спільні підприємства або асоційовані компанії при 
підготовці  неконсолідованої  фінансової звітності. Регулювання питань контролю та 
консолідованої фінансової звітності тепер здійснюється МСФЗ 10 «Консолідована фінансова 
звітність».
МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії» (переглянутий в травні 2011 року і набуває чинності 
для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати). Дана зміна МСБО 28 
була розроблена в результаті виконання  проекту КМСБО з питань обліку спільної діяльності. В 
процесі обговорення даного проекту КМСБО прийняв рішення про ведення  обліку діяльності 
спільних підприємств за методом участі в капіталі в МСБО 28, оскільки метод  можливо 
застосовувати і для спільної діяльності, і для асоційованих компаній. Інструкції з решти питань, за 
винятком описаного вище, залишилися без змін.
Зміни до  МСБО 1 « Подання  фінансової звітності» (випущені  в червні 2011 року  і набирають 
чинності для річних періодів, що починаються з 1 липня 2012 року або після цієї дати),  вносять 
зміни у розкриття статей, представлених  у складі іншого сукупного доходу. Згідно з цими змінами 
компанії зобов’язані поділяти статті, представлені у складі іншого сукупного доходу, на дві 
категорії, виходячи з того, чи можуть ці статті  бути  представлені у складі  іншого сукупного 
доходу, виходячи з того, чи можуть ці статті бути перекласифіковані  в прибутки та збитки в 
майбутньому. Запропоновану в МСБО 1 назву тепер змінено на «Звіт про прибутки  і збитки та 
інший сукупний дохід». Товариство очікує, що  переглянутий стандарт не вплине на оцінку 
операцій і залишків.
 МСФЗ, що вступили в силу з 01 січня 2013 та МСФЗ 9, що застосовується з 01.01.2015, не будуть 
мати суттєвого впливу на звітність компанії.

3. Примітки до Звіту про фінансові результати 
3.1. Дохід від основної  діяльності 
                                                                                                                      тис. грн.
Виручка  від реалізації продукції  
 (товарів, робіт, послуг 
	2012	2013
Продаж готової продукції 	2 874	1 995
Продаж товарів 	468	486
Передача в оперативну оренду основних засобів 	7 800	8 470
		
Разом 	11 142	10 951

3.2. Собівартість реалізованої продукції (товаров, робіт, послуг)
                                                                                                                        тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товаров, робіт, послуг)
	2012	2013
Собівартість готової продукції 	2 359	1 618
Собівартість товарів	437	449
Собівартість послуг	4 577	3 495
Разом        	7 373	5 562
   
3.3. Інші операційні доходи      
                                                                                                               тис. грн.
Інші операційні доходи	2012	2013
Дохід від реалізації необоротних активів
Дохід від реалізації оборотних активів
Списання простроченої кредиторської заборгованості  	
Дохід від зменшення резерву сумнівних боргів 

19  	
14
23

123
Разом	19	160
3.4. Адміністративні витрати 
Інші операційні витрати	2012	2013
 Адміністративні витрати                                  	2337	3 670
Разом   	2 399	3 670
3.6. Інші операційні витрати                                                                                тис. грн.
Інші операційні витрати	2012	2013
Списання простроченої дебіторської заборгованості   
 Резерв сумнівних боргів     
Інші витрати операційної діяльності                                                             
 	62   	53  381       96
Разом   	62	530
3.7. Інші фінансові доходи
Фінансові  доходи	2012	2013
Дохід від нарахованих відсотків по депозитних рахунках	225	102
Разом   	225	102
3.8. Витрати з податку на прибуток 
                                                                                                                    тис. грн.
	2012	2013
Поточний податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток	416
259	306
Разом	675	306
         
Діючі ставки податку на прибуток в Україні складають – з 01.01.2012 г. – 21%, з  01.01.2013 р. - 
19%.
4. Примітки до Балансу
4.1. Нематеріальні активи
	Ліцензії	Комп’ютерні програми	Всього
Первісна вартість на 31.12.2011 г.	2	6	8
Надходження			
Вибуття			
Первісна  вартість стоимость на 31.12.2012 г.	2	6	8
Накопичена  амортизація на 31.12.2011 г.	
	6	6
Амортизация за 2012 р.	1		1
Накопичена  амортизація на 31.12.2012 г. 	1	6	7
Залишкова вартість на 31.12.2011 г.	2		2
Залишкова вартість на 31.12.2012 г.	1		1
			
Первісна вартість на 31.12.2012 г.	2	6	8
Надходження			
Передача			
Вибуття		5	5
Первісна  вартість на 31.12.2013 г.	2	1	3
Накопичена  амортизація на 31.12.2012 г.	
	7	7
Амортизация за 2013 рік			
Вибуття 		5	5
Накопичена  амортизація на 31.12.2013 г. 	2		2
Залишкова вартість на 31.12.2012 г.	1		1
Залишкова вартість на 31.12.2013 г.	1		1
      На балансі ПАТ  «Хімнафтомашпроект» на 31.12.2013 р. рахуються нематеріальні активи 
первісною вартістю 1,0 тис.грн., що повністю замортизовані та продовжують використовуватись. 
    
4.2. Незавершені капітальні інвестції 

         У складі незавершених капітальних інвестицій відображаються незавершені проеткні та 
ремонтні роботи нерухомого майна,  у т.ч.: 
Головний корпус 11     – 503 тис.грн.
Лабораторний корпус  – 448 тис.грн.
Разом                               951 тис.грн.    
      Об’єкти незавершеного будівництва відображаються в обліку за первісною вартістю. 
Амортизація на об’єкти незавершеного будівництва не нараховується.
4.3. Основні засоби                                                                                                                                        
     
	Будинки та споруди
	Машини
та обладнання 	Інструменты, прилади, інвентар	Компьютери та офис. техника	Авто
транспорт	Всього
Первісна вартість на 31.12.2011 р.	3180	264	259	399	586	4688
Надходження		15		15	118	148
Передача						
Вибуття		(59)	(19)	(42)		(120)
Первісна  вартість стоимость на 31.12.2012 р.	3180	219	240	373	704	4716
Накопичена  амортизація на 31.12.2011 р.	(661)	( 248)	(249)	(283)	(309)	1750
Амортизация за 2012 р. 	(60)	(16)	(9)	(78)	(104)	(267)
Вибуття 		(59)	(19)	(42)		(120)
Накопичена  амортизація на 31.12.2012 г. 	721	205	239	319	413	1897

Залишкова вартість на 31.11.2011 г.	2519	16	10	116	277	2938
Залишкова вартість на 31.12.2012 г.	2459	14	1	54	291	2819


Первісна вартість на 31.12.2012 г.	3180	219	240	273	704	4716
Надходження		7	3	37	151	198
Передача	(1463)					(1463)
Вибуття		(8)	(17)	(18)	(92 0	(135)
Первісна  вартість стоимость на 31.12.2013 г.	1717	218	226	392	763	3316
Накопичена  амортизація на 31.12.2012 г.	(721)	( 205)	(238)	(3193)	(413)	(1896)
Амортизация за 2013	(49)	(17)	(1)	(45)	(103)	(215)
Вибуття 		(8)	(17)	(18)	(92)	(135)
Накопичена  амортизація на 31.12.2013 г. 	433	203	223	357	424	1640

Залишкова вартість на 31.12.2012 г.	2459	14	1	54	291	2819
Залишкова вартість на 31.12.2013 г.	1584	15	3	35	339	1676

     На балансі ПАТ  «Хімнафтомашпроект”» на 31.12.2013 р. рахуються основні засоби первісною 
вартістю 1 004 тис.грн., що повністю замортизовані та продовжують використовуватись.     
4.4. Інвестиційна нерухомість
	2012 рік Вартість, тис.грн.
	2013 рік Вартість, тис.грн.

Первісна вартість на початок року	4610	4610
Надходження		1113
Передача		1463
Вибуття			
Первісна вартість на кінець року	4610	7186
Накопичена  амортизація на початок року 	(919)	(1007)
Амортизація за період	(88)	(167)
Вибуття амортизації		
Передача амортизації		+337
Накопичена амортизація на кінець року  	(1007)	(1511)
Залишкова вартість на початок року 	3691	3603
Залишкова вартість на кінець року 	3603	5675

      Нерухомість балансовою вартістю 6 580 тис.грн., у т.ч. інвестиційна нерухомість, передана в 
заставу за зобов’язаннями за кредитною лінією третьої особи.  

4.5.Запаси
                                                                                                                         тис. грн.
Найменування групи	   31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Виробничі запаси   	23	19	228
Незавершене виробництво 	193	559	
Готова продукція			
Товари	7	14	
Разом	223	592	228

4.6. Поточна дебіторська заборгованість 
                                                                                                                          тис. грн.
Дебиторська заборгованість за продукцію,  роботи, послуги	01.01.2011	31.12.2012	31.12.2013
Розрахунки з вітчизняними покупцями  	1 625	1 399	1 560
Резерв сумнівних боргів	(124)	(124)	381
Разом	1 501	1 275	1 179

                                                                                                              тис.грн.
Інша дебіторська заборгованість 	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Розрахунки за виданими авансами 			
Розрахунки з нарахованих доходів 	20	6	
Інша поточна дебіторська  заборгованість 	832	334	786
Всего	852	340	786

4.7. Інші оборотні актви 

Інша оборотні активи  	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Фінансовий актив – безпроцентна позика			23
Всего	852	340	23


4.8.Грошові кошти та їх еквіваленти                                                                           
                                                                                                                         тис. грн.
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Грошові кошти в національній валюті 	4 147	3 450	1 808
Грошові кошти в іноземній валюті	0	0	
Всего	4146	3450	1 808


4.9. Власний капітал 

Власний капітал включає в себе:
Власний Капітал	31.12.2011 	31.12.2012	31.12.2013
Статутний капітал	2000	2000	2 000
Неоплачений капітал	0	0	0
Капітал у дооцінках	49	49	49
Резервний капітал (створений згідно з вимогами Статуту) 
	819	819	819
Нерозподілений прибуток	8 788	7 513	8 311
Всего	11 656	10 381	11 179
         Станом на 31.12.2013 г. Статутний капітал ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складає  2 00
 0000,00 грн. та поділений на 200 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. Неоплаченого капіталу станом на 31.12.2013 р. немає.
         Протягом 2013 р. не було змін статутного капіталу. 

4.10. Операційна оренда – Підприємство як Орендодавець 
Протягом року підприємство отримало дохід від передачі в оперативну оренду основних засобів у 
сумі  8 470 тис.грн. На дату балансу у підприємства немає зобов’язань за орендою, що не можуть 
бути розірвані. 

4.11. Відстрочені податки 
         Відстрочені податки були розраховані за всіми тимчасовими різницями методом зобов'язань 
за балансом з використанням ставки податку на прибуток  в 2012 році - 21%. Розраховані 
відстрочені податкові активи та зобов'язання були згорнуті при поданні інформації в Балансі, 
оскільки вони відносяться до одного і того ж податкового органу.                                                                                       
                                                                            тис. грн.
                                                     	2012 р.	2013 р.
Відстрочені податкові зобов’язання	287	259
Відстрочені податкові активи	28	78
Чиста позиція – відстрочені податкові зобов’язання	259	181
Основні відстрочені  зобов’язання, активи та відповідні зміни протягом періоду були визнані 
Підприємством:

4.12. Кредиторська заборгованість 
                                                                                                                                тис. грн.
Кредиторская заборгованість за розрахунками з постачальниками та підрядчиками 
	31.12.2011	31.12.2012 	31.12.2013
Розрахунки з вітчизняними постачальниками 	0	0	0
Разом	0	0	0
                                                                                                          
  тис. грн.
Інші поточні зобов’язання 	                                      31.12.2011 р.	31.12.2012 р.	31.12.2013
Поточна кредиторська заборгованість  одержаних авансів	968	911	394
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	302	258	139
Розрахунки зі страхування	                                                                          97	59	0
Розрахунки з оплати праці	                                                                         281     123	3
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	39	51	49
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 	10	29	347
Поточні забезпечення 	                                                               	9	34
Разом	                                                                                                         1697	1 440	966
4.13. Резерви
В 2012 р. та в 2013 р. були нараховані наступні резерви
-  резерв на виплату відпусток 
- резерв сумнівних боргів 
                                                                                     тис. грн.
	31.12.2012	31.12.2013
Резерв на виплату відпусток	9	34
Резерв сумнівних боргів	123	381
Разом	132	415
4.14. Фінансові зобов’язання
         Фінансових  зобов ’ язань  ПАТ «Хімнафтомашпроект» станом на 01.01.2012 р. та на 
31.12.2013 р.не має.
5. Примітки до Звіту про рух грошових коштів
         Звіт про рух грошових коштів складено  у відповідності з МСБО 7 прямим методом.
         Негрошові операції:  
         Протягом 2013 року було нараховано  резерв на виплату відпусток на суму 34 тис.грн. та 
резерв сумнівних боргів на суму 381 тис.грн. 
6. Інші примітки 
6.1. Зміни облікової політики 
Фінансова звітність Підприємства за 2013 р. вперше представлена щодо облікової політики 
відповідно до МСФЗ. Змін облікової політики не було.
6.2. Виправлення помилок 	
         Виправлення помилок у фінансовій звітності в 2013 р. не проводилось.                                       
                    
6.3. Пов’язані особи
        Згідно з ознаками пов’язаних осіб , які наводяться в МСБО 24, пов’язаними особами є 
акціонери Товариства та фізичні особи – громадяни України, які входять до керівних органів ПАТ 
 «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» та члени їх сімей.  
       У ході своєї звичайної діяльності Товариство здійснює операції із пов’язаними сторонами. 
Сторони вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість 
контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті 
фінансових та операційних рішень.
Операції з основним управлінським персоналом
       Основний управлінський персонал - це особи, які мають повноваження та є 
відповідальними, прямо або опосередковано, за планування, керівництво і контроль діяльності 
Товариства. Протягом 2013 року їм виплачувалась заробітна плата. 
Операції з пов'язаними особами здійснювались за звичайними цінами.       

6.4.Сегменты
         У силу специфіки діяльності Підприємства господарсько-галузеві й географічні сегменти не 
виділені.
6.5. Умовні зобов’язання та операційні ризики
Умови господарської діяльності
Економіці України притаманні певні риси ринку, що розвивається, зокрема інфляція. Чинне 
податкове законодавство України допускає різні трактування і схильне до частих змін.
Хоча в економічній ситуації намітилися тенденції до поліпшення, економічна перспектива України 
залежить від ефективності економічних заходів, фінансових механізмів та грошової політики, що 
вживаються Урядом, а так само розвиток фіскальної, правової та політичної системи.
Оподаткування
Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає різні тлумачення і схильне до 
частих змін. Інтерпретація керівництвом Підприємства даного законодавства стосовно операцій і 
діяльності Підприємства може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Нещодавні 
події, що сталися в Україні, вказують на те, що податкові органи можуть зайняти більш жорстку 
позицію при інтерпретації законодавства і перевірки податкових розрахунків. Як наслідок можуть 
бути донараховано податки, пені, штрафи. Податкові перевірки можуть охоплювати 3 календарних 
роки. 
На думку керівництва Підприємства станом на 31 грудня 2012 року відповідні положення 
законодавства інтерпретовані ними коректно, імовірність збереження фінансового становища, в 
якому знаходиться Підприємство у зв'язку з податковим законодавством, є високою. Для тих 
випадків, коли на думку керівництва Підприємства, існують значні сумніви в збереженні 
зазначеного положення Підприємства, у фінансовій звітності визнані належні зобов'язання.
Судові позови
В ході звичайної діяльності Підприємство є об'єктом судових розглядів і позовів. Керівництво 
Підприємства вважає, що жоден з цих позовів, окремо або в сукупності, не відображає значного 
впливу на фінансовий стан і результати діяльності Підприємства.

6.6. Фінансові ризики
В процесі своєї господарської діяльності Підприємство піддається ряду фінансових ризиків, 
включаючи ризик зміни цін на продукцію та послуги. Загальна політика Підприємства з 
управління ризиками спрямована на мінімізацію потенційних негативних наслідків для фінансових 
операцій Підприємства.
Товарний ризик.
Поточна або майбутній прибуток Підприємства може піддатися негативного впливу зміни ринкових
 цін на товари та послуги Підприємства.
Кредитний ризик
Для підприємства основним фінансовим інструментом, схильним до кредитного ризику, є 
дебіторська заборгованість. Підприємство мінімізує свій кредитний ризик шляхом укладання 
договорів з покупцями, які мають відповідні кредитні історії. Інші статті фінансової звітності не 
схильні до кредитного ризику. Незважаючи на те, що платоспроможність дебіторів Підприємства 
визначається різними економічними факторами, керівництво Підприємство вважає, що резерв на 
покриття сумнівної заборгованості є достатнім для компенсації можливих збитків, пов'язаних з 
непогашенням сумнівної заборгованості.

6.7. Події після дати балансу
         Ніяких подій після дати балансу, які підлягають розкриття відповідно до МСФЗ 10, на ПАТ 
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» не відбувалось. 
6.8. Затвердження фінансових звітів
         Фінансові звіти підписані Генеральним директором ПАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 
11 квітня 2014 р. 

Керівник 	 			Прісняк О.О.

															
Головний бухгалтер 	 			Буднєва Н.О.











	Зміст
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 	X
(розміру часток, паїв)
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
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
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 	X
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
 активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 	X
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: Причини вiдсутностi даних в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2013 рік
П.2. «Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань» відсутні тому,  що емітент не 
належить до будь-яких об'єднань.
П.3 "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" відсутні тому, що у звітному 
році емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. 
П.4. «Інформацiя про рейтингове агентство» відсутня тому, що рейтингова оцiнка емітента не 
проводилася. 
П.5. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" відсутня тому, що  відсутністя 
вищезазначена  посада у емітента.  
П.6.  «Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)  фізичних  та юридичних осіб» - емітент заснований 9 сiчня 1994 р. вiдповiдно до 
рiшення Мiнiстерства  машинобудування військово-промислового комплексу та конверсії 
України шляхом перетворення Державного iнституту по проектуванню заводiв хiмiчного i  
нафтового машинобудування, заводiв i цехiв зварних конструкцiй "Дiпрохiммаш" у вiдкрите 
акцiонерне товариство. Станом на 31.12.2013р. засновник акціями не володіє. Засновників - 
фізичних осіб немає.
П.7. У п.7.1. "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" -посадові особи не 
надали згоду на розкриття паспортних даних.
П.8. «Інформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента» відсутня тому, 
що немає ні юридичних осіб, ні фізичних осіб,  що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй 
емiтента.
П.10. "Інформація про дивіденди" - відсутня інформація по дивідендах за звітний  рік у зв'язку з 
відсутністю виплати дивідендів у 2013 році. У інформації щодо виплати дивідендів у 
попередньому, 2012 році відсутні дані про дивіденди по привілейованих акціях, оскільки випуску  
привілійованих акцій емітент не має. 
П.12. «Вiдомостi про цiннi папери емітента»: 
-у п.п. 12.2. «Інформацiя про облiгацiї емiтента: процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi 
(безпроцентнi) облiгацiї» не надається тому, що облiгацiї товариством не випускались. 
-у п.12.3. «Інформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» не надається  тому, що iншi 
цiннi папери, ніж акції, товариством не випускались.
- у п.12.4. "Інформація про похідні цінні папери" не надається  тому, щопохідних цiнних паперів 
товариство не має.
- у п. 12.5. «Інформацiя про викуп власних акцiй протягом року» не надається тому, що протягом 
звiтного року товариство не викупало власних акцiй. 
У п.14.3. "Інформація про зобов'язання емітента" - емітент не має зобов'язань  за кредитами банку 
та  за цінними паперами в т.ч.: за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами 
ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права.
У п.14.4 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та п.14.5 " 
"Інформація про собівартість реалізованої продукції"  відсутня тому, що товариство не займається
 тими видами діяльності, що відносяться до вказаних видів економічної діяльності.
П.15. "Інформацiя про забезпечення випуску боргових  цiнних паперiв" відсутня  тому, що 
товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 
З.п.18 до п.27. Інформацiя вiдсутня тому, що товариство не випускало iпотечних облiгацiй, 
іпотечних сертифікатів,сертифікатів ФОН  та фонд операцiй з нерухомiстю вiдсутнiй. 
П.32. Інформацiя про стан об’єкта нерухомості відсутня тому, що товариством не випускалися 
цiльовi облiгацiї,  зобов'язання за якими забезпечуються об'єктами нерухомостi 

