	12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
ВАТ "Хiмнафтомашпроект" - одна з провідних проектних органiзацiй України з проектування заводiв 
хiмiчного, нафтохiмiчного, нафтопромислового, холодильно-компресорного,  полiмерного, 
будiвельно-шляхового, комунального машинобудування i т.i. Крiм того ВАТ "Хiмнафтомашпроект" є 
базовою органiзацiєю по розробцi i впровадженню нормативних документiв технологiчного 
проектування цехiв та виробництв машинобудiвних заводiв  України. 
Етапи розвитку товариства: - з 1944 року - фiлiал iнституту "Дiпростанок" (м.Москва);
 - з 1956 року - iнститут "Укрдiпростанок";
 - з 1964 року - iнститут "Дiпрохiммаш";
 - з 1986 року по 1990 рiк - базова проектна органiзацiя Всесоюзного проектного об'єднання (ВПО) 
"Союзхiммашпроект";
 - з 1991 року по 1993 рiк - проектний iнститут "Дiпрохiммаш". 
ВАТ "Хiмнафтомашпроект" засноване 9 сiчня 1994 р. вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства  
машинобудування військово- промислового комплексу та конверсії України шляхом перетворення 
Державного iнституту по проектуванню заводiв хiмiчного i  нафтового машинобудування, заводiв i 
цехiв зварних конструкцiй "Дiпрохiммаш" у вiдкрите акцiонерне товариство. Згідно з положеннями 
Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами акціонерів ВАТ  
«Хiмнафтомашпроект» , 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 .
Інформація про організаційну структуру емітента
ВАТ "Хiмнафтомашпроект" складається з таких основних структурних пiдроздiлiв: - комплексна  
проектна майстерня;- інженерно-комп'ютерний центр;- фiнансово-економiчний вiддiл;- вiддiл 
корпоративних прав та відносин;- вiддiл кадрiв,працi та діловиробництва;- служба охорони працi та 
технiки безпеки; - експлуатацiйно-господарський вiддiл; -охорона будівлі. Всi структурнi пiдроздiли 
ВАТ "Хiмнафтомашпроект" знаходяться в м.Києвi.  ВАТ "Хiмнафтомашпроект" не має дочiрнiх 
пiдприємств та фiлiй.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не було.
Опис обраної облікової політики
           Фінансова звітність за 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 31.12.2012 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.
Текст аудиторського висновку
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:
1)	прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві, за виключенням вищезазначеного, в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.
2)	з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» подає повно та розкриває достовірно фактичні результати  функціонування органів корпоративного управління.
        
Інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
Протягом 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.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Найменування	Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит» 
Ідентифікаційний номер 	3323118,Місцезнаходження 	02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф.178
Дозвільні документи  ТОВ «АФ «Успіх - Аудит»	Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги   № 3519, видане рішенням Аудиторської палати України № 144/6  від 27.01.2005 р., термін чинності Свідоцтва продовжено рішенням АПУ від 24.12.2009 р.  №209/4 до 24.12.2014 р.
Дозвільні документи аудиторів, що здійснювали аудит фінансової звітності	Ватаманюк Марія Михайлівна: 
-  сертифікат аудитора серії А № 000873  від  28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2015 р.;
 Шеленгівська Інна Степанівна: 
-  сертифікат аудитора серії А № 002960  від 05.09.1996 р., термін чинності до 05.09.2015 р.
-  Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний № 000462; серія та номер: А № 000462; 
   дата видачі: 08.07.2004 р.; строк дії Свідоцтва продовжено розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2009 р. № 312 до 29.04.2014 р. 
Електронна адреса	bina@ukr.netТелефон (044) 223 – 82 – 69 Телефон/факс (044) 289 – 63 – 19  
Основні відомості про умови договору про проведення аудиту
        Аудит попередньої фінансової звітності за 2012 рік Відкритого акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»  здійснено згідно з договором  № 01/03  від 01 березня  2013 р.  Аудиторська перевірка  почалася 01.03.2013 р. і закінчилася 22.04.2013 р.
Директор – аудитор (Сертифікат АПУ серія А № 000873  від 28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2015 р.) М.М.Ватаманюк
Аудитор (Сертифікат АПУ серія А № 002960  від 05.09.1996 р., термін чинності до 05.09.2015 р.) І.С.Шеленгівська
22  квітня 2013 р. м.Київ, пр.Маяковського, буд. 69, оф.178.

Інформація про основні види продукції або послуг
Основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2012 роцi:
1) проектно-вишукувальнi роботи - основний напрямок;
2) комерцiйна дiяльнiсть.
За основним напрямком дiяльностi "проектно-вишукувальнi роботи" Товариство в цiлому та його 
керiвнi органи спрямували свої зусилля на:
- пiдвищення якостi проектно-кошторисної документацiї за рахунок використання прогресивних 
технiчних рiшень та сучасного обладнання;
- вiдповiднiсть архiтектурним i мiстобудiвним вимогам та високу архiтектурну художню якiсть;
- вiдповiднiсть проектних розробок чинним нормативним документам;
- захист навколишнього природного середовища i рацiональне використання природних ресурсiв;
- експлуатацiйну надiйнiсть та безпеку;
- розширення технологiчної спецiалiзацiї Товариства.
Найбiльш значними  розробками ВАТ "Хiмнафтомашпроект" в 2012 роцi були:
- робоча документація будівництва "Торгівельно-складського комплексу з офісними приміщеннями та 
парковкою на перетині вул.Академіка Заболотного та Столичного шосе в Голосіївському р-ні м.Києва", 
ТОВ «Алакор Сіті», м.Київ;
- робоча документація будівництва енергоблока "Торгівельно-складського комплексу з офісними 
приміщеннями та парковкою на перетині вул.Академіка Заболотного та Столичного шосе в 
Голосіївському р-ні м.Києва", ТОВ «Алакор Сіті», м.Київ;
- авторський нагляд за будівництвом  "Торгівельно-складського  комплексу з офісними приміщеннями 
та парковкою  на перетині вул.Академіка Заболотного та Столичного шосе в Голосіївському р-ні 
м.Києва", ТОВ «Алакор Сіті», м.Київ;
- коректування проекта будівництва  "Торгівельно-складського  комплексу з офісними приміщеннями та
 парковкою  на перетині вул.Академіка Заболотного та Столичного шосе в Голосіївському р-ні 
м.Києва", ТОВ «Алакор Сіті», м.Київ;
- робоча документація об'єктів 1-го пускового комплексу, ПрАТ "ДКС України";
- авторський нагляд за будівництвом об'єктів 1-го пускового комплексу, ПрАТ "ДКС України".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
У 2008 р. було відчуження активів на 240,0 тис.грн. та придбання на 333,0 тис.грн.
У 2009 р. було відчуження активів на 53,0 тис.грн. та придбання на 50,0 тис.грн.
У 2010 р. було відчуження активів на 132,0 тис.грн. та придбання на 79,0 тис.грн.
У 2011 р. було відчуження активів на 424,0 тис.грн. та придбання на 389,0 тис.грн.
У 2012 р. було відчуження активів на 120,0 тис.грн. та придбання на 178,0 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента
Ступiнь зносу основних засобiв складає 40,22 % . Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв, а також обмежень на використання майна немає.
Основнi засоби емiтентом використовуються в основному для проведення проектних, проектно-
вишукувальних робiт та комерцiйної дiяльностi.
Товариство розташоване в м. Києвi i займає земельну дiлянку площею 0,38 га. Балансова вартiсть 
виробничих корпусiв становить 2459,0 тис. грн. або 87,23% балансової вартостi основних засобiв. 
На балансi Товариства знаходяться також транспортнi засоби: 4 легкових автомобiлi та 1 вантажний- 
малотонажний бортовий. Ступiнь зносу легкових автомобiлiв  складає 58,7 %.
Згiдно з перспективним планом розвитку Товариства в 2012 р. для пiдтримки та вiдновлення основних 
фондiв було направлено коштiв у сумi  419,9 тис. грн.:
- на придбання основних фондiв - 178,0 тис. грн. ;
- на реконструкцiю, модернiзацiю та ремонт основних фондiв -241,9 тис. грн.
У цілях нарахування амортзації встановлени терміни використання з дати вводу в експлуатацію: будівлі 
і споруди - 75 років, машини та обладнання - 2-5 років, транспортні засоби - 5 років.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Дефiцит iнвестицiй, фiнансовi та матерiальнi труднощi потенцiйних замовникiв проектної продукцiї 
спричинили низький рiвень попиту на проектно-вишукувальнi роботи пiдприємств машинобудiвної 
галузi. Все це гальмує подальший розвиток Товариства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій
У 2012 роцi Товариством сплачено штрафних санкцій на суму 2399,34 грн.: за несвоєчасне 
розміщення  інформації у термін, визначений чинним законодавством, та несвоєчасне надання  
інформації інвестору  (2040,0); штраф з податку на прибуток та екоподатку (359,34).
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
У 2012 р. Iнвестицiї в розвиток iнфраструктури товариства за рахунок власних коштiв склали 178,0 тис.
 грн.
Призначення iнвестицiй:
- розвиток проектного виробництва, що полягає в придбаннi сучасних засобiв обчислювальної технiки 
та оргтехнiки, програмного забезпечення;
-  реконструкцiя та ремонт основних фондiв
На придбання основних фондiв спрямовано 178,0  тис. грн., на ремонт - 241,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2013 р. сума дебiторської заборгованостi  становила 1615,0 тис. грн., кредиторська -1431,0 тис.грн.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Товариство планує виконати об'єми проектно-вишукувальних робiт згідно з укладеними договорами, але ще не виконаними,  не менш ніж на  708,4 тис.  грн.
	
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Основна дiяльнiсть Товариства в 2012 р.буде направлена на подальше збiльшення обсягiв проектних відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.робiт, розвиток та запровадження САПР.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Дослідженння та розробки проводяться Товариством в основному при виконанні проектних та 
проектно-вишукувальних робіт.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
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 фінансово-господарський стан Товариства та не призвели до зміни вартості його цінних паперів.

Інша інформація
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 економічної кризи. 
МСФЗ. 
2012 рiк  характеризувався зменшенням попиту на проектно-вишукувальнi роботи в умовах 
економічної кризи. Для того, щоб бути спроможним  виконувати проекти в післякризовий період  
Товариству необхiдно змiцнювати кадровий потенцiал, постiйно пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї 
проектантiв, а також розвивати систему САПР.










