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   ЗКПО 33231186
   рах.260093017648
   в  ПАТ«Промінвестбанк»
Аудиторська фірма


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ незалежного аудитора) 
ТОВ «Аудиторської фірми «Успіх-аудит»   
щодо фінансової звітності
Відкритого акціонерного товариства «Хімнафтомашпроект»
за 2012 рік

Керівництву та акціонерам 
ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку                                                                                        22 квітня 2013 р.   


ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

         Ми провели аудит фінансової звітності Відкритого 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), що додається, яка складається з Балансу станом на 31 грудня 2012 року (Додаток 1 до цього Аудиторського висновку) та відповідних Звіту про фінансові результати (Додаток 2), Звіту про рух грошових коштів (Додаток 3) та Звіту про власний капітал (Додаток 4) за рік, який закінчився цією датою, а також зі стислого викладу основних принципів облікової політики та інших Приміток (Додаток 5), включаючи інформацію, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 
         Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у Примітці 1.2 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. 
Ця попередня Фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.   

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною основою спеціального призначення, описаною в Примітці 1.2. 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, попередня фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в Примітці 1.2, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності  згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 р.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примітку 1.2, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси, по два Звіти про фінансові результати,  Звіти про рух грошових коштів,  Звіти про власний капітал і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Відкритого акціонерного товариства  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. 
          Попередню фінансову звітність Відкритого акціонерного товариства  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» може бути не прийнятною для інших цілей.
          Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» станом на 31.12.2012 р. складає 10 381 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 31.12.2012 р. вартість чистих активів ВАТ «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 ВАТ «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», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1591 від 19.12.2006 р. 

Виконання значних право чинів
         Протягом 2012 року на ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  не вчинялись значні правочини.

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»
         Протягом звітного року на Відкритому акціонерному товаристві «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» функціонували наступні органи корпоративного управління:
	загальні збори акціонерів;
	наглядова (спостережна) рада;
	правління.
	ревізійна комісія;

Формування складу органів корпоративного управління Відкритого акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» здійснюється відповідно до положень Статуту, затвердженого Протоколом № 16 від 12.04.2006 р. загальних зборів акціонерів ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ». Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.  
Створення служби внутрішнього аудиту (аудитора) не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.       
         Річні загальні збори товариства були проведені 29 червня 2012 року.  
         Протягом звітного року поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Голова правління в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. 
         На ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» не затверджено Кодексу (принципів) корпоративного управління, проте на підставі проведеного аналізу та аудиторських процедур, на думку аудитора, впровадження основних принципів корпоративного  управління таки задовільне. 
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління  відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:
	прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві, за виключенням вищезазначеного, в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.
	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 2012 року на ВАТ «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.  

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240):
          В  процесі  аудиту  фінансової  звітності  ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  за 2012 рік аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Звіт (Висновок) щодо фінансових звітів 
Відкритого акціонерного товариства  
 «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  за 2012 рік 
згідно вимог рішення ДКЦПФРУ від 29.09.2011 р.  за  № 1360.

 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ)

Перший повний комплект фінансової звітності ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», що складена відповідно до МСФЗ (перший повний комплект фінансової звітності, щодо підготовки якої робиться чітка заява про її складання у відповідності з вимогами МСФЗ), буде складатись за 2013 рік та буде містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.
ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 року, відповідно, у фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу). 
Концептуальною основою комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ  станом на 31.12.2013 р.
Подання та розкриття інформації відповідає вимогам МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Інформація представлена відносно одного звітного періоду – 2012 року. В примітках розкривається інформація про характер основних коригувань статей та їх оцінок, які необхідно було здійснити для приведення їх у  відповідність до МСФЗ.  
Оцінки відносно вхідних залишків балансу станом на 01.01.2012 р., а також сум, що стосуються інших періодів, представлені у фінансовій звітності згідно з МСФЗ, здійснюються у відповідності з міжнародними стандартами:
	Визнанню підлягають всі активи та зобов’язання, що відповідають критеріям визнання відповідно до МСФЗ. 

Всі визнані активи та зобов’язання оцінюються у відповідності з МСФЗ по собівартості, справедливій або дисконтованій вартості.  
ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» використовує вимоги МСБО 1 «Подання фінансової звітності» про ретроспективне застосування всіх стандартів, що діють на дату підготовки фінансової звітності згідно МСФЗ вперше за один звітний період – 2012 рік, так як не представляється можливим перерахунок більш  ранньої  інформації.  
Для розуміння всіх суттєвих коригувань Балансу та Звіту про фінансові результати, ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» представила узгодження статей власного капіталу відповідно до МСФЗ та вимогами П(С)БО, що раніше застосовувались, на дату переходу 01 січня 2012 року.   
В узгодженні розмежовуються зміни у зв’язку  з переходом на нову облікову політику та виправлення помилок. 
Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ, керівництво ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» здійснювало оцінку активів, зобов’язань, доходів і витрат на підставі принципу обачності.  
         Основні зміни у порівнянні з фінансовою звітністю ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку полягають у списанні активів, що не відповідають критеріям визнання у відповідності з МСФЗ; перекласифікації статей активів та зобов’язань;  визнання витрат у відповідності з принципом нарахування та нової облікової політики.           
         Зміни, що пов’язані з переходом на МСФЗ, відображені шляхом коригування відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком на початок 2012 року.

Основи представлення  фінансової звітності 

Основа підготовки фінансової звітності 
           Фінансова звітність за 2012 рік Підприємства (надалі Підприємство) була підготовлена згідно з МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, 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.  
         Фінансова звітність згідно з вимогами МСФЗ складається на підставі інформації про активи, зобов’язання, капітал, господарських операціях та результатах діяльності ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (коригування) статей у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.        
         Фінансові звіти підписані Першим заступником Голови Правління ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 11 квітня 2013 р.                                                                                                                     
Основа представления інформації
         Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості.     

Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні активи 

Нематеріальні активи:
         На балансі ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахуються нематеріальні активи  первісною вартістю 8 тис.грн., накопичена амортизація 7 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».

Основні засоби:
         Основні засоби ВАТ «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 2012 р. на балансі ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахується власних основних засобів первісною вартістю 4 715 тис.грн., знос – 1 896 тис.грн. та  залишковою  вартістю 2 819 тис.грн.  
До складу основних засобів входять:
-	Будинки та  споруди первісною вартістю 3 180 тис.грн. та знос 721 тис.грн.;                                                                                                                                                       
-    машини та обладнання первісною вартістю 264 тис.грн. та знос 205 тис.грн.;
-	інструменти, прилади, інвентар первісною вартістю 259 тис.грн. та знос 239 тис.грн.;
-	комп’ютери та офісна техніка первісною вартістю 399 тис.грн. та знос 319 тис.грн.;
-	транспортні засоби первісною вартістю 586 тис.грн. та знос  413 тис.грн.
         На балансі ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахуються основні засоби первісною вартістю 855 тис.грн., що повністю замортизовані та продовжують використовуватись. 
         Аналіз даних інвентаризації основних засобів свідчить, що  вона проведена станом на 01 листопада 2012 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 ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності з МСБО  16 «Основні засоби». 

Інвестиційна нерухомість

          Станом на 31 грудня 2012 р. на балансі ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахується інвестиційна нерухомість первісною вартістю 4 610 тис.грн., знос – 1 007 тис.грн. та  справедливою вартістю 3 603 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 ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обліковується та відображається у фінансовій звітності ВАТ відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

Фінансові інвестиції

         Станом на 31.12.2012 р. на балансі ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» поточні та довгострокові  фінансові інвестиції відсутні.  
        Придбання та реалізацію фінансових інвестицій ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» не здійснювало.   
          Протягом 2012 р. ВАТ  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 31.12.2012 р. на балансі ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахується  виробничих запасів вартістю 592 тис.грн., в т.ч.:
	виробничі запаси вартістю 19 тис.грн.;
	незавершене виробництво вартістю 559 тис.грн.;
	товари вартістю 14 тис.грн.. 

Аналіз даних інвентаризації запасів свідчить, що вона проведена станом на  01.11.2012 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 ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обліковується та відображаються у фінансовій звітності ВАТ відповідно до МСБО 2 «Запаси». 

 Дебіторська заборгованість 
         Станом на 31.12.2012 р. на Балансі ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахується   фінансові  активи – дебіторська заборгованість, в т.ч.:
	дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги чистою реалізаційною (справедливою) вартістю 1 275 тис.грн. (первісна вартість 1 399 тис.грн.  та резерв сумнівних боргів у розмірі 124 тис.грн.);

 дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2012 р. складає 6 тис.грн. та відображена за справедливою (первісною) вартістю при первісному визнанні, оскільки термін погашення не перевищує 12 місяців;
 інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. складає  334 тис.грн., що відображена за справедливою (первісною) вартістю при первісному визнанні, оскільки термін погашення не перевищує 12 місяців.
Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. обліковуються та відображаються у фінансовій звітності ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Грошові кошти
         Грошові кошти ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» включають грошові кошти в банках, готівкові кошти в касі, не обмежені у використанні. 
         Станом на 31.12.2012 р. на балансі рахуються грошові кошти у розмірі 3 450 тис.грн., в т.ч.:
	на поточному рахунку в банку в національній валюті на суму 3 449 тис.грн.;

в касі  на суму 1 тис.грн.  
         Звіт про рух грошових коштів за 2012 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. 
         Порядок формування Статутного фонду здійснювався згідно Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. за № 1577-12-ВР з наступними змінами та доповненнями.
         Отже, станом на 31.12.2012 р. Статутний капітал ВАТ «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 2012 р. були нараховані та виплачені дивіденди акціонерам у розмірі 2 000 тис.грн.
         Ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» за 2012 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.;
-	іншого додаткового капіталу 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 7 513 тис.грн.  
         Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність та адекватність визначення як загальної величини власного капіталу у розмірі 10 381 тис.грн., його структури за перелікованим вище призначенням, так і достовірності його відображення у відповідних  статтях  Балансу  станом на 31.12.2012 р. та  Звіті про власний капітал за 2012 р. 

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

         Вартість чистих активів ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» станом на 31.12.2012 р. складає 10 381 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 ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» перевищує розмір Статутного капіталу, який станом на 31.12.2012 р. складає  2 000 тис.грн.
          
Резерви, Довгострокові та поточні зобов’язання у фінансовій звітності 
ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

         Станом на 31.12.2012 р. на балансі ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» рахуються довгосткові зобов’язання у розмірі 680 тис.грн., в т.ч.;
-	відстрочені податкові зобов’язання – відстрочені податки на прибуток - на суму 259 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%. 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:
-  поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів у розмірі 911 тис.грн.;
-  поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом у розмірі 258 тис.грн.;
-  поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування у розмірі 59 тис.грн.;
-  поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці у розмірі 123 тис.грн.;
-  поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками у розмірі 51 тис.грн.;
-  інші поточні зобов’язання у розмірі 29 тис.грн.
         Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається в Балансі станом на 31.12.2012 р. за первісною вартістю, що дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. 
На ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» створено 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.
Облік і визнання зобов'язань і резервів на ВАТ «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 ВАТ «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.
         ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримує доходи від реалізації готової продукції, товарів та передачі в оренду власних основних засобів. 
         За 2012 рік ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримало доходів від реалізації на суму 11 142 тис.грн., в т.ч.:
-	від реалізації готової продукції на суму 2 874 тис.грн.;
-	від реалізації товарів на суму 468 тис.грн.;
-	від передачі в оперативну оренду власних основних засобів  на суму 7 800 тис.грн.  
         Протягом 2012 року  ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримало інші доходи у розмірі 244 тис.грн., в т.ч.:
-	інші операційні доходи на суму 19 тис.грн.;
-	інші фінансові доходи на суму 225 тис.грн.

Витрати
         ВАТ «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 2012 рік витрати ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» склали 10 447 тис.грн., у т.ч.:
	собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 7 373 тис.грн.;

адміністративні витрати – 2 337 тис.грн.;
інші операційні витрати – 62 тис.грн.;
	витрати з податку на прибуток  – 675 тис.грн.
         За результатами 2012 рік ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримало прибуток у розмірі 939 тис.грн. 
        Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати за 2012 рік достовірно відображає  величину і структуру доходів і витрат ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» та фінансовий результат за 2012 рік.

Аналіз показників фінансового стану 
ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
	
           Здійснений нами аналіз балансу ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» на предмет платоспроможності станом на 31 грудня 2011 р. та станом на 31 грудня  2012 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  ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 
за даними балансу станом на 31 грудня 2011 р. та станом на 31 грудня  2012 р.

№ з/п
ПОКАЗНИКИ
Станом на 
Орієнтовне позитивне значення показників (коефіцієнтів)


31.12.2011 

31.12.2012

1.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
2,44
2,41
0,25-0,50
2.
Коефіцієнт загальної ліквідності
3,96
3,95
1,0-2,0
3.
Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії)
0,87
0,86
0,25-0,50
4.
Коефіцієнт структури капіталу
0,14
0,13
0,5-1,0
5.
Чисті активи
11 656  тис.грн.
10 381  тис.грн.
не менше Статутного капіталу  
6.
Коефіцієнт рентабельності активів

0,073
більше 0
       
         Дані таблиці 1 свідчать, що за результатами 2012 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 ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» переважають власні кошти. Чисті активи перевищують розмір Статутного капіталу, який станом на 31.12.2012 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.

Інформація про події, які відбулися протягом 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

Протягом 2012 року на ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» сталися наступні 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. 
   

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК       
щодо фінансових звітів ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 

Керівництву та акціонерам 
ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»       

Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку                                                                                         

         На думку аудитора, попередня фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату у складі Балансу станом на 31.12.2012 р., Звіту про фінансові результати за 2012 рік, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за 2012 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в Примітці 1.2, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності  згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 р.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примітку 1.2, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси, по два Звіти про фінансові результати,  Звіти про рух грошових коштів,  Звіти про власний капітал і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Відкритого акціонерного товариства  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. 
         Попередню фінансову звітність Відкритого акціонерного товариства  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» може бути не прийнятною для інших цілей.
        Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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Додаток 1
БАЛАНС






ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
станом на 31 грудня 2012 року






Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
 
 
 
Нематеріальні активи:
 
 
 
залишкова вартість
010
2
1
первісна вартість
011
8
8
накопичена амортизація
012
-6
-7
Незавершені капітальні інвестиції
020
 
 
Основні засоби:
 
 
 
залишкова вартість
030
2 938
2 819
первісна вартість
031
4 688
4 716
знос
032
- 1 750
- 1 897
Довгострокові біологічні активи:
 
 
 
справедлива (залишкова) вартість
035
 
 
первісна вартість
036
 
 
накопичена амортизація
037
(              )
(              )
Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 
 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
 
 
інші фінансові інвестиції
045
 
 
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
 
 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
055
3691
3603
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056
4610
4610
Знос інвестиційної нерухомості
057
-919
-1007
Відстрочені податкові активи
060
 
 
Гудвіл
065
 
 
Інші необоротні активи
070
 
 
Гудвіл при консолідації
075
 
 
Усього за розділом I
080
6 631
6 423
II. Оборотні активи
 
 
 
Виробничі запаси
100
23
19
Поточні біологічні активи
110
 
 
Незавершене виробництво
120
193
559
Готова продукція
130
 
 
Товари
140
7
14
Векселі одержані
150
 
 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
 
чиста реалізаційна вартість
160
1 501
1 275
первісна вартість
161
1 625
1 399
резерв сумнівних боргів
162
- 124
- 124
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 
 
 
з бюджетом
170
 
 
за виданими авансами
180
 
 
з нарахованих доходів
190
20
6
із внутрішніх розрахунків
200
 
 
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
832
334
Поточні фінансові інвестиції
220
 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 
 
в національній валюті
230
4 146
3 450
у тому числі в касі
231
1
1
в іноземній валюті
240
 
 
Інші оборотні активи
250
 
 
Усього за розділом II
260
6 722
5 657
III. Витрати майбутніх періодів
270
 
 
IV. Необоротні активи та групи вибуття
275
 
 
Баланс
280
13 353
12 080
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
 
 
 
Статутний капітал
300
2 000
2 000
Пайовий капітал
310
 
 
Додатковий вкладений капітал
320
 
 
Інший додатковий капітал
330
49
49
Резервний капітал
340
819
819
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
8 788
7 513
Неоплачений капітал
360


Вилучений капітал
370


Накопичена курсова різниця
375


Усього за розділом I
380
11 656
10 381
Частка меншості
385
 
 
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
 
 
 
Забезпечення виплат персоналу
400
 
9
Інші забезпечення
410
 
 
Сума страхових резервів
415
 
 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416


Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
417
 
 
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
418
 
 
Цільове фінансування2
420
 
 
Усього за розділом II
430
 
9
III. Довгострокові зобов'язання
 
 
 
Довгострокові кредити банків
440
 
 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
 
 
Відстрочені податкові зобов'язання
460
 
259
Інші довгострокові зобов'язання
470
 
 
Усього за розділом III
480
 
259
IV. Поточні зобов'язання
 
 
 
Короткострокові кредити банків
500
 
 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
 
 
Векселі видані
520
 
 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
 
 
Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
 
 
з одержаних авансів
540
968
911
з бюджетом
550
302
258
з позабюджетних платежів
560
 
 
зі страхування
570
97
59
з оплати праці
580
281
123
з учасниками
590
39
51
із внутрішніх розрахунків
600
 
 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
 
 
Інші поточні зобов'язання
610
10
29
Усього за розділом IV
620
1 697
1 431
V. Доходи майбутніх періодів
630
 
 
Баланс
640
13 353
12 080

Керівник 
 

Коновалов С.В.























Головний бухгалтер 
 
Буднєва Н.О.
Додаток 2
Звіт про фінансові результати
ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
за 2012 рік





















I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
 
 
Податок на додану вартість
015


Акцизний збір
020



025


Інші вирахування з доходу
030


Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
11 142
 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
(  7 373 )

Валовий:
 
 
 
прибуток
050
3 769
 
збиток
055


Інші операційні доходи
060
19
 
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
061
 
 
Адміністративні витрати
070
( 2 337 )

Витрати на збут
080


Інші операційні витрати
090
(   62   )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
091
 
 
Фінансові результати від операційної діяльності:
 
 
 
прибуток
100
1 389
 
збиток
105


Доход від участі в капіталі
110
 
 
Інші фінансові доходи
120
225
 
Інші доходи1
130
 
 
Фінансові витрати
140


Втрати від участі в капіталі
150


Інші витрати
160


Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165


Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
 
 
 
прибуток
170
1 614
 
збиток
175


у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
176
 
 
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
177
 
 
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
(  675 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
 
 
Фінансові результати від звичайної діяльності:
 
 
 
прибуток
190
939
 
збиток
195


Надзвичайні:
 
 
 
доходи
200
 
 
витрати
205


Податки з надзвичайного прибутку
210


Чистий:
 
 
 
прибуток
220
939
 
збиток
225


Забезпечення матеріального заохочення
226
 
 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
317
 
Витрати на оплату праці
240
4 457
 
Відрахування на соціальні заходи
250
1 557
 
Амортизація
260
451
 
Інші операційні витрати
270
2 940
 
Разом
280
9 722
 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
200 000 000
 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
200 000 000
 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
0,005

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
0,005





















Керівник 
 
                      __________________________________                     Коновалов С.В.






















Головний бухгалтер 
 
 Буднєва Н.О.













































Додаток 3
Звіт про рух грошових коштів
ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
за 2012 рік


























                               Стаття
Код
За звітний
період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
 
 
 
Надходження від:
 
 
 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
3 535

Погашення векселів одержаних
015
 

Покупців і замовників авансів
020
9 944

Повернення авансів 
030
 

Установ банків відсотків за поточними рахунками
035
5

Бюджету податку на додану вартість
040
 

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
045
 

Отримання субсидій, дотацій
050
 

Цільового фінансування
060
 

Боржників неустойки (штрафів, пені)
070
 

Інші надходження
080
273

Витрачання на оплату:
 
 

Товарів (робіт, послуг)
090
(
735
 



Авансів
095
(
2 304
)



Повернення авансів
100
(
 
)



Працівникам
105
(
3 901
)



Витрат на відрядження
110
(
3
)



Зобов’язань з податку на додану вартість
115
(
1 782
)



Зобов’язань з податку на прибуток
120
(
458
)



Відрахувань на соціальні заходи
125
(
1 807
)



Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
130
(
1 357
)



Цільових внесків
140
(
 
)



Інші витрачання
145
(
5
)



Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
 
1 405
 



Рух коштів від надзвичайних подій
160
 
 
 



Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
 
1 405
 



1
2
3

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
 
 

Реалізація:
 
 

            фінансових інвестицій
180
 

            необоротних активів
190
 

            майнових комплексів
200
 

Отримані: 
 
 

            відсотки
210
 

            дивіденди
220
 

Інші надходження
230
 

Придбання:
 
 

            фінансових інвестицій
240
(
 
)



            необоротних активів
250
(
213
)



            майнових комплексів
260
(
 
)



Інші платежі
270
(
 
)



Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
 
-213
 



Рух коштів від надзвичайних подій
290
 
 
 



Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
 
-213
 



Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
 

Надходження власного капіталу
310
 

Отримані позики
320
 

Інші надходження
330
180

Погашення позик
340
(
 
)



Сплачені дивіденди
350
(
1 888
)



Інші платежі
360
(
180
)



Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
 
-1 888
 



Рух коштів від надзвичайних подій
380
 
 
 



Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
 
-1 888
 



Чистий рух коштів за звітний період
400
 
-696
 



Залишок коштів на початок року
410
4 146

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
 
3 450
 



Залишок коштів на кінець року
430
6 900






















































Керівник 
 


Коновалов С.В.




























Головний бухгалтер 
 


Буднєва Н.О.





















































Додаток 4 
Звіт про власний капітал
ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
за 2012 рік

Стаття
Код рядка
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Залишок на початок року
010
2 000

1
49
819
8 793


11 662
Коригування:










Зміна облікової політики
020









Виправлення помилок
030









Інші зміни
040


-1


-5



Скоригований залишок на початок року
050
2 000


49
819
8 788


11 656
Переоцінка активів:










Дооцінка основних засобів
060









Уцінка основних засобів
070









Дооцінка незавершеного будівництва
080









Уцінка незавершеного будівництва
090









Дооцінка нематеріальних активів
100









Уцінка нематеріальних активів
110









Використання дооцінки необоротних активів
120









Чистий прибуток (збиток) за звітний період
130





939


939
Розподіл прибутку:










Виплати власникам (дивіденди)
140





- 2 000


- 2 000
Спрямування прибутку до статутного капіталу
150









Відрахування до резервного капіталу
160









Інші зміни в капіталі
170





- 214


-214
Внески учасників:










Внески до капіталу
180









Погашення заборгованості з капіталу
190










200









Вилучення капіталу:










Викуп акцій (часток)
210









Перепродаж викуплених акцій (часток)
220









Анулювання викуплений акцій (часток)
230









Вилучення частки в капіталі
240









Зменшення номінальної вартості акцій
250









Інші зміни в капіталі:










Списання невідшкодованих збитків
260









Безкоштовно отримані активи
270










280









Разом змін в капіталі
290





- 1 275


- 1 275
Залишок на кінець року
300
2 000


49
819
7 513


10 381



Керівник 
 


Коновалов С.В.




























Головний бухгалтер 
 


Буднєва Н.О.



























Додаток 5

1. Примітки до річної фінансової звітності 
ВАТ «Хімнафтомашпроект» за 2012 рік 

1.1. Основні відомості про ВАТ «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. 
          ВАТ  «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 31.12.2012 р. Статутний капітал ВАТ  «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  31.12.2012 р. немає. 
Державна частка в статутному капіталі ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» відсутня.

         Основним видом діяльності ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» є діяльність у сфері інжинірингу (код за КВЕД-2010 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 2012 р. ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» продовжувало виконувати чергові етапи проектних робіт за договорами, укладеними в попередні періоди. Зокрема, виконана технологічна частина робочої документації ТСК «Алакор СІТІ», виконана робоча документація об’єктів  1-го пускового комплексу ПрАТ «ДКС України».
    В розробках архітектурно-будівельного сектора прийнято ряд прогресивних технічних рішень:
-компактність об’ємно-планувальної структури; оптимальний вибір огороджуючих конструкцій з високоефективними показниками термічного опору;
-розроблені ефективні конструктивні рішення по зміцненню існуючих колон торгівельно-складського корпусу залізобетонними конструкціями, що дозволило максимально використати несучу здатність існуючих конструкцій без влаштування додаткових опор;
- блокування насосних станцій з протипожежними резервуарами дозволило зменшити витрати будівельних матеріалів і трудомісткість робіт;
--широке застосування збірних конструкцій при проектуванні дозволило скоротити терміни будівництва об’єктів.
    В розроблених  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.

        ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  реалізує проектну продукцію на території України. Протягом 2012 року її обсяг складав близько 25 %  від загальної реалізації.        Доходи від передачі в оренду власних приміщень складають понад 70% всіх доходів підприємства, близько 4 % складають доходи від надання послуг  по обслуговуванню комп’ютерної техніки.
           
1.2.Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ)

Перший повний комплект фінансової звітності ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», що складена відповідно до МСФЗ (перший повний комплект фінансової звітності, щодо підготовки якої робиться чітка заява про її складання у відповідності з вимогами МСФЗ), буде складатись за 2013 рік та буде містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.
ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 року, відповідно, у фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу). 
Концептуальною основою комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності і будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ  станом на 31.12.2013 р.
Подання та розкриття інформації відповідає вимогам МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Інформація представлена відносно одного звітного періоду – 2012 року. В примітках розкривається інформація про характер основних коригувань статей та їх оцінок, які необхідно було здійснити для приведення їх у  відповідність до МСФЗ.  
Оцінки відносно вхідних залишків балансу станом на 01.01.2012 р., а також сум, що стосуються інших періодів, представлені у фінансовій звітності згідно з МСФЗ, здійснюються у відповідності з міжнародними стандартами:
	Визнанню підлягають всі активи та зобов’язання, що відповідають критеріям визнання відповідно до МСФЗ. 

Всі визнані активи та зобов’язання оцінюються у відповідності з МСФЗ по собівартості, справедливій або дисконтованій вартості.  
ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» використовує вимоги МСБО 1 «Подання фінансової звітності» про ретроспективне застосування всіх стандартів, що діють на дату підготовки фінансової звітності згідно МСФЗ вперше за один звітний період – 2012 рік, так як не представляється можливим перерахунок більш  ранньої  інформації.  
Для розуміння всіх суттєвих коригувань Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» представила узгодження статей власного капіталу відповідно до МСФЗ та вимогами П(С)БО, що раніше застосовувались, на дату переходу 01 січня 2012 року.   
В узгодженні розмежовуються зміни у зв’язку  з переходом на нову облікову політику та виправлення помилок. 
Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ, керівництво ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» здійснювало оцінку активів, зобов’язань, доходів і витрат на підставі принципу обачності.  
         Основні зміни у порівнянні з фінансовою звітністю ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку полягають у списанні активів, що не відповідають критеріям визнання у відповідності з МСФЗ; перекласифікації статей активів та зобов’язань;  визнання витрат у відповідності з принципом нарахування та нової облікової політики.           
          Зміни, що пов’язані з переходом на МСФЗ, відображені шляхом коригування відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком на початок 2012 року.

2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

2.1. Основи надання  фінансової звітності 

Основа підготовки фінансової звітності 
           Фінансова звітність за 2012 рік ВАТ «Хімнафтомашпроект» (надалі Підприємство) була підготовлена згідно з МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, 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.  
         Фінансова звітність згідно з вимогами МСФЗ складається на підставі інформації про активи, зобов’язання, капітал, господарських операціях та результатах діяльності ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (коригування) статей у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
       Фінансові звіти підписані  Першим заступником Голови Правління ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 29 березня 2013 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 ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складається у національній валюті України – гривні, яка є функціональною валютою.  


Облік інфляції
         Починаючи з 1 січня 2001 р. Україна більше не вважається країною з гіперінфляційною економікою. Раніше Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою, і з метою відповідності вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” фінансова звітність була виражена в одиниці виміру, що діяла на дату балансу.

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 ВАТ  «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 ВАТ  «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 ВАТ  «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 2011 р.                          7,9898
Курс на 31 грудня 2012 р.                          7,9930

ВАТ  «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 ВАТ, суми, що підлягають отриманню від орендаторів, відображаються як дохід від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі нарахованих поточних платежів. 
         ВАТ «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 ВАТ  «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.
          ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» отримує доходи від реалізації проектної продукції, послуг по обслуговуванню комп’ютерної техніки та передачі в оренду власних основних засобів. 

Визнання витрат
          ВАТ  «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 ВАТ  «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. Незавершене будівництво 
         
         Незавершене будівництво на Підприємстві обліковується і відображається у фінансовій звітності ВАТ відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
         У складі незавершеного будівництва відображаються об'єкти нерухомого майна, будівництво яких не завершено, включаючи аванси, видані постачальниками.
         Об'єкти незавершеного будівництва 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 ВАТ 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 31.12.2012 р. на балансі  підприємства довгострокові та поточні фінансові інвестиції відсутні.
        Протягом 2012 року реалізацію інвестицій ВАТ «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
100 %

        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 ВАТ  «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 2012 року до 31 грудня 2012 року - 21%;
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року - 19 %;
з 1 січня 2014 року - 16 %.
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;
- 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,  ВАТ   «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 ВАТ   «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».  


2.19. Події після звітної дати

       Керівництво Підприємства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб, уповноважених підписувати звітність. При складанні фінансової звітності ВАТ  «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.

Зміни в обліковій політиці

          З 1 січня 2011 року було введено у дію нові редакції наступних стандартів та інтерпретацій:
МСБО (IAS) 24 “Розкриття операцій з пов’язаними сторонами” (Переглянутий)
Переглянутий МСБО (IAS) 24, випущений в листопаді 2009 року, спрощує вимоги до розкриття для підприємств, пов’язаних із урядом, та роз’яснює визначення зв’язаної сторони. Раніше, підприємство, що контролювалось або перебувало під значним впливом уряду, мало розкривати інформацію про всі операції з іншими підприємствами, які контролюються або перебувають під значним впливом того самого уряду. Переглянутий стандарт вимагає розкриття цих операцій тільки, якщо вони суттєві індивідуально або у сукупності. Переглянутий МСБО (IAS) 24 набирає чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї дати. Підприємство вважає, що дані поправки не впливатимуть на її фінансову звітність.

Поправки до МСБО (IAS) 32 “Фінансові інструменти: презентація”: - "Класифікація прав на придбання додаткових акцій”
У жовтні 2009 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 32. Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 лютого 2010 року або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування. Згідно поправок визначення фінансового зобов'язання в МСФЗ (IAS) 32 змінюється таким чином, що права на придбання додаткових акцій, а також деякі опціони й варанти будуть класифікуватися як пайові інструменти. Це може бути застосовано у випадку, якщо всім власникам непохідних пайових інструментів підприємства того самого класу на пропорційній основі надаються права на фіксовану кількість додаткових акцій в обмін на фіксовану суму грошових коштів у будь-якій валюті. Підприємство вважає, що дані поправки не впливатимуть на її фінансову звітність.

Стандарти, що видані, але не вступили в дію.
Наступні стандарти та тлумачення не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової звітності. Підприємство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.

МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти”
У листопаді 2009 року Рада з МСФЗ опублікувала першу частину МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти”. Даний Стандарт поступово замінить МСБО {(AS) 39 "Фінансові інструменти: визнання й оцінка”. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати. Підприємства можуть достроково застосувати першу частину стандарту для річних періодів, що закінчуються 31 грудня 2009 року або після цієї дати. Перша частина МСФЗ (IFRS) 9 впроваджує нові вимоги до класифікації й оцінки фінансових активів. Зокрема, з метою наступної оцінки всі фінансові активи повинні класифікуватися як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток, при цьому можливий вибір відображення переоцінки безумовних пайових інструментів, не призначених для торгівлі, через інший сукупний дохід. На даний час Підприємство  оцінює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату застосування.

Поправки до МСБО (IAS) 19 "Винагороди працівникам"
У червні 2011 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 19. Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування. Згідно поправок проведено зміну в порядку визнання актуарних прибутків та збитків, а також вартості послуг минулих періодів і секвестру пенсійних планів, змінено визначення «вихідна допомога». Актуарні прибутки та збитки не можна буде переносити на майбутні періоди із застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи збитку. Вартість послуг минулих періодів буде визнаватися в тому періоді, в якому відбудеться зміна умов пенсійного плану; виплати, на які у працівника ще не виникло права, тепер не будуть розподілятися на весь період надання послуг у майбутньому. Секвестр пенсійного плану буде має місце тільки у разі значного скорочення кількості працівників. Доходи / збитки, що виникають в результаті секвестру пенсійного плану, будуть враховуються як вартість послуг минулих періодів. Також будуть введені додаткові вимоги до розкриття інформації з метою представлення характеристик планів винагороди працівникам Підприємства, сум, визнаних у фінансовій звітності, а також ризиків, які виникають за планами з визначеними виплатами і планам, реалізованим кількома роботодавцями. На даний час Підприємсмтво оцінює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату застосування.

Iнтерпретація КТМФЗ (IFRIC 19)	«Погашення фінансових зобов’язань дольовими інструментами»
Інтерпретація IFRIC 19 була опублікована 26 листопада 2009 року та набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2010 року або після цієї дати. Інтерпретація IFRIC 19 роз’яснює вимоги МСФЗ до перегляду Підприємством та його  кредитором фінансових зобов’язань, коли кредитор погоджується прийняти акції чи інші пайові інструменти Підприємства для повного або часткового погашення фінансових зобов’язань. Підприємство вважає, що ця інтерпретація не матиме впливу на її фінансову звітність.

Удосконалення МСФЗ
Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
Ці поправки були опубліковані у жовтні 2010 року і набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2011 р. або після цієї дати. Поправки вводять вимоги додаткового розкриття інформації для переведених фінансових активів, визнання яких не було припинене. Підприємство вважає, що ця поправка не матиме впливу на її фінансовий стан. Поправка до МСБО (IAS) 12 «Податок на прибуток» - Відстрочені податки: відшкодування активу, що лежить в основі відстроченого податку». У грудні 2010 року Рада з МСБО опублікував поправки до МСБО (IAS) 12, що набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2012 р. або після цієї дати. У відповідності до поправок відстрочений податок за інвестиційною нерухомістю, що обліковується за справедливою вартістю, і за активами, що не амортизуються у сфері застосування МСБО (IAS) 16, до яких застосовується модель переоцінки, буде визначатися виходячи із припущення, що балансова вартість буде відшкодована шляхом продажу активу. Наразі  Підприємство оцінює вплив цієї поправки на фінансову звітність.
12 травня 2011 р. Рада з МСФЗ опублікувала чотири нові стандарти, які застосовуються для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Можливе дострокове застосування.

МСФЗ (IFRS) 10 “Консолідована фінансова звітність”
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність” вводить єдину модель консолідації, згідно з якою поняття контролю визначається як основа консолідації для усіх типів компаній. Цей стандарт встановлює вимоги для випадків, коли визначення контролю ускладнене, в тому числі для випадків із потенційними правами голосу, правовідносинами принципала і агента, контролем специфічних активів та обставин, за яких права голосу не є домінуючим чинником при визначенні контролю. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 10 вводить особливе керівництво з питань правовідносин принципала і агента. Стандарт також містить вимоги до обліку та процедури консолідації, що переносяться з МСБО (IAS) 27 і залишаються незмінними. МСФЗ (IFRS) 10 замінює собою вимоги до консолідації, що містяться в ПКІ (SIC) 12 "Консолідація - компанії спеціального призначення” і МСБО (ІА5) 27 "Консолідована і окрема фінансова звітність”. Наразі Підприємство не очікує на будь- який вплив застосування МСФЗ (IFRS) 10 на свій фінансовий стан і результати діяльності.

МСФЗ (IFRS) 11 “Спільні угоди”
МСФЗ (IFRS) 11 “Спільні угоди” покращує облік спільних угод шляхом запровадження методу, що вимагає від сторін спільної угоди визнання своїх прав та зобов’язань, що випливають із цієї угоди. Класифікація спільної угоди визначається шляхом оцінки прав та зобов’язань сторін, що випливають із цієї угоди. Стандарт пропонує тільки два види спільної угоди - спільні операції та спільна діяльність. МСФЗ (IFRS) 11 також виключає пропорційну консолідацію як метод обліку спільних угод. МСФЗ (IFRS) 11 замінює собою МСБО (IAS) 31 “Участь у спільній діяльності” та ПКІ (SIC) 13 “Спільно контрольовані підприємства-немонетарні внески учасників спільного підприємництва”. Наразі Підприємство не очікує на будь-який вплив застосування МСФЗ (IFRS) 11 на свій фінансовий стан і результати діяльності.



МСФЗ (IFRS) 12 “Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії”
МСФЗ (IFRS) 12 “Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії” є новим комплексним стандартом, що містить вимоги до розкриття інформації про всі види інвестицій в інші компанії, включаючи дочірні компанії, спільні угоди, асоційовані компанії і неконсолідовані структуровані компанії. МСФЗ (IFRS) 12 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування цього стандарту може вимагати від Підприємства  нових розкритті в інформації в фінансовій звітності, але не вплине на її фінансовий стан або результати діяльності.

МСФЗ (IFRS) 13 “Оцінка за справедливою вартістю”
МСФЗ (IFRS) 13 “Оцінка за справедливою вартістю” визначає поняття справедливої вартості та в рамках єдиного МСФЗ визначає структуру оцінки за справедливою вартістю і вимагає розкриття інформації про таку оцінку. Цей стандарт застосовується тоді, коли інші МСФЗ вимагають чи дозволяють оцінку за справедливою вартістю. Цей стандарт не встановлює жодних нових вимог до оцінки активу чи зобов’язання за справедливою вартістю, не змінює переліку об’єктів, що оцінюються за справедливою вартістю, та не роз'яснює питання щодо внесення змін до справедливої вартості. Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на оцінку активів та зобов'язань Підприємства, що обліковуються за справедливою вартістю. Наразі Підприємство оцінює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 13 на свій фінансовий стан і результати діяльності.

3. Примітки до Звіту про фінансові результати 

3.1. Дохід від основної  діяльності 
                                                                                                                       тис. грн.
Виручка  від реалізації продукції  
 (товарів, робіт, послуг 

2012
Продаж готової продукції 
2874
Продаж товарів 
468
Передача в оперативну оренду основних засобів 
7800


Разом 
11142

3.2. Собівартість реалізованої продукції (товаров, робіт, послуг)
                                                                                                                         тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товаров, робіт, послуг)

2012
Собівартість готової продукції 
2359
Собівартість товарів
437
Собівартість послуг
4577
Разом        
7373





     

3.3. Інші операційні доходи      
                                                                                                                тис. грн.
Інші операційні доходи
2012
Дохід від реалізації необоротних активів
Дохід від реалізації оборотних активів
Списання простроченої кредиторської заборгованості  
Дохід від реалізації валюти
Дохід від курсової різниці     


19  
 
Разом
19

3.4. Інші операційні витрати                                                                                тис. грн.
Інші операційні витрати
2012
Списання простроченої дебіторської заборгованості                                                                        
 Адміністративні витрати                                   
62
2337

Разом   
2399

3.5. Інші фінансові доходи
Фінансові  доходи
2012
Дохід від нарахованих відсотків по депозитних рахунках

225
Разом   
225



3.6. Витрати з податку на прибуток 
                                                                                                                    тис. грн.

2012
Поточний податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток
416
259
Разом
675
          
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. Основні засоби                                                                                                                                             

Будинки та споруди

Машины
та обладнання 
Інструменты, прилади, інвентар
Компьютери та офис. техника
Авто
транспорт
Всього
Первісна вартість на 01.01.2012 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 01.01.2012рг.
(661)
( 248)
(249)
(283)
(309)
1750
Амортизация за період
(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 01.01.2012 г.
2519
16
10
116
277
2938
Залишкова вартість на 31.12.2012 г.
2459
14
1
54
291
2819


      На балансі ВАТ  «Хімнафтомашпроект”» на 31.12.2012 р. рахуються основні засоби первісною вартістю 855 тис.грн., що повністю замортизовані та продовжують використовуватись. 

4.2. Нематеріальні активи


Ліцензії
Комп’ютерні програми
Всього
Первісна вартість на 01.01.2012 г.
2
6
8
Надходження



Вибуття



Первісна  вартість стоимость на 31.12.2012 г.
2
6
8
Накопичена  амортизація на 01.01.2012 г.


6
6
Амортизация за період
1

1
Накопичена  амортизація на 31.12.2012 г. 
1
6
7
Залишкова вартість на 01.01.2012 г.
2

2
Залишкова вартість на 31.12.2012 г.
1

1

      На балансі ВАТ  «Хімнафтомашпроект”» на 31.12.2012 р. рахуються нематеріальні активи первісною вартістю  6 тис.грн., що повністю замортизовані та продовжують використовуватись. 

4.3. Інвестиційна нерухомість


Вартість, тис.грн.

Первісна вартість на 01.01.2012 г.
4610
Надходження

Передача

Вибуття

Первісна вартість на 31.12.2012 г.
4610
Накопичена  амортизація на 01.01.2012 г.
(919)
Амортизація за період
(88)
Вибуття амортизації

Передача амортизації

Накопичена амортизація на 31.12.2012 г. 
(1007)
Залишкова вартість на 01.01.2012 г.
3691
Залишкова вартість на 31.12.2012 г.
3603


4.4.Запаси
                                                                                                                          тис. грн.
Найменування групи
31.12.2011
31.12.2012
Виробничі запаси
23
19
Незавершене виробництво 
193
559
Готова продукція


Товари
7
14
Разом
223
592

4.5. Поточна дебіторська заборгованість 
                                                                                                                          тис. грн.
Дебиторська заборгованість за продукцію,  роботи, послуги
01.01.2011
31.12.2012
Розрахунки з вітчизняними покупцями  
1625
1399
Резерв сумнівних боргів
(124)
(124)
Разом
1501
1275

                                                                                                              тис.грн.
Інша дебіторська заборгованість 
31.12.2011
31.12.2012
Розрахунки за виданими авансами 


Розрахунки з нарахованих доходів 
20
6
Інша поточна дебіторська  заборгованість 
832
334
Всего
852
340




4.6.Грошові кошти та їх еквіваленти                                                                           
                                                                                                                         тис. грн.

31.12.2011
31.12.2012
Грошові кошти в національній валюті 
4146
3450
Денежные средства в иностранной валюте
0
0
Всего
4146
3450


4.7. Власний капітал 

Власний капітал включає в себе:
Власний Капітал
31.12.2011 г.
31.12.2012 г.
Статутний капітал
2000
2000
Неоплачений капітал
0
0
Інший додатковий капітал - резерв переоцінки (індексації) основних засобів
49
49
Резервний капітал (створений згідно з вимогами Статуту) 

819
819
Нерозподілений прибуток
8788
7513
Всего
11656
10381

         Станом на 31.12.2012 г. Статутний капітал ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складає  2 000000,00 грн. та поділений на 200 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. Неоплаченого капіталу станом на 31.12.2012 г. немає.
         Протягом 2012 р. не було змін статутного капіталу. 

4.8. Операційна оренда – Підприємство як Орендодавець 

Протягом року підприємство отримало дохід від передачі в оперативну оренду основних засобів у сумі 7800 тис.грн. На дату балансу у підприємства немає зобов’язань за орендою, що не можуть бути розірвані. 

4.9. 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 г.
Відстрочені податкові зобов’язання
1365
Відстрочені податкові активи
133
Чиста позиція – відстрочені податкові зобов’язання
1232

Основні відстрочені  зобов’язання, активи та відповідні зміни протягом періоду були визнані Підприємством:






Відстрочені податкові активи: 
тис.грн.

 
 
База
Різниця
 

в бухгалтерскому обліку
 
в податковому обліку
 





За ставкою
 21%










Резерв відпусток 
9
0
9
2
Резерв сумнівних боргів
124
0
124
26
Разом


133
28
Відстрочений податковий актив 



28

Відстрочені податкові зобов’язання 
                                                                                                                                         тис. грн.
 
 
База
Різниця
 
Сума податку 

В бухгалтерскому обліку
 
в податковому обліку
 






За ставкою
 21%
Основні засоби та Інвестиційна Нерухомість 
6423
5058
1365

287
Разом


708

 
Відстрочене податкове зобов’язання




287

4.101. Кредиторська заборгованість 

                                                                                                                                тис. грн.
Кредиторская заборгованість за розрахунками з постачальниками та підрядчиками 
31.12.2011 г.
31.12.2012 г.
Розрахунки з вітчизняними постачальниками 
0
0
Разом
0
0
                                                                                                          
  тис. грн.
Інші поточні зобов’язання 
31.12.2011 г.
31.12.2012 г.
Розрахунки з одержаних авансів
968
911
Розрахунки з бюджетом
302
258
Розрахунки зі страхування
97
59
Розрахунки з оплати праці
281
123
Розрахунки з учасниками
39
51
Інші поточні зобов’язання
10
29
Разом
1697
1431

4.11. Резерви
В 2012 р. були нараховані наступні резерви
-  резерв на виплату відпусток;


                                         

                                                                                     тис. грн.

31.12.2012
Резерв на виплату відпусток
9
Разом
9

4.12. Фінансові зобов’язання

         Фінансових  зобов ’ язань  ВАТ «Хімнафтомашпроект» станом на 01.01.2012 р. та на 31.12.2012 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 2012 року було нараховано  резерв на виплату відпусток на суму 563 тис.грн.; 

6. Інші примітки 

6.1. Зміни облікової політики 

Фінансова звітність Підприємства за 2012 р. вперше представлена щодо облікової політики відповідно до МСФЗ. Змін облікової політики не було.

6.2. Виправлення помилок 

         Виправлення помилок у фінансовій звітності в 2012 р. не проводилось.
                                                             
6.3. 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 ВАТ   «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».  

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
Господарським судом  міста Києва  була розглянута справа від 10.10.12 р. про визнання недійсними рішень органів товариства за позовом: ТОВ «К-ГРУПП», м.Київ, ЄДРПОУ 32454892 до ВАТ "Хімнафтомашпроект" м.Київ, ЄДРПОУ 00219632 . Судом було прийнято рішення про повну відмову у задоволенні позовних вимог ТОВ «К-ГРУПП» до ВАТ "Хімнафтомашпроект» . Результати розгляду позову не вплинули на фiнансово-господарський стан Товариства та не призвели до змiни вартостi його цiнних паперiв.
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

         Згідно з положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами акціонерів ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» , які відбулись 29 березня 2013р., 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 .

6.8. Затвердження фінансових звітів

         Фінансові звіти підписані Першим заступником Голови Правління ВАТ  «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» 11 квітня 2013 р. 
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