
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Генеральний директор       Кисельов Микола Григорович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
23.04.2013 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента   

Публiчне акцiонерне товариство "Укрхiмпроект"   

1.2. Організаційно-правова форма емітента   

Акціонерне товариство    

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента   

00205618   

1.4. Місцезнаходження емітента   

Сумська , Сумський, 40009, м. Суми, вул. Iллiнська, б. 13   

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента   

(0542) 27-52-01 (0542) 77-00-82   

1.6. Електронна поштова адреса емітента   

info@ukrhimproekt.com.ua   

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013 

  (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень цiннi папери України 80   26.04.2013 

  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на 

сторінці http://ukrhimproekt.com.ua 

в мережі 

Інтернет 25.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств   

е) інформація про рейтингове агентство   

є) інформація про органи управління емітента   

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 



4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди X 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента   

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

г) інформація про похідні цінні папери   

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів   

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції   

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів 
  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 
  

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

  

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 

  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

20. Основні відомості про ФОН   



21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

24. Правила ФОН   

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку 
  

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності 
X 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

  

30. Примітки 

Товариство не належить до жодних об'єднань, тому iнформацiя вiдсутня. 

Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає. 

Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї 

немає. Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались, iнформацiя 

вiдсутня. Сертифiкати цiнних паперiв не видвались. Борговi цiннi папери не 

випускались, тому гарантiй з боку третiх осiб не було. Iiпотечних цiнних 

паперiв немає. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Цiльовi облiгацiї 

пiд нерухоме майно в якостi забезпечення не випускалась. Похiдних цiнних 

паперiв немає. Пiдприємство не вiдноситься до переробної та iнших галузей по 

яких надається iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї та собiвартiсть 

продукцiї. 

  

  

3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Укрхiмпроект" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Укрхiмпроект" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 40009 

3.1.5. Область, район Сумська , Сумський 

3.1.6. Населений пункт м. Суми 

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Iллiнська, б. 13 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 185299 

3.2.2. Дата державної реєстрації 18.10.1994 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Сумськоїмiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 2877024 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 2877024 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 



рахунком у національній валюті АТ "УКРСИББАНК", м. Харкiв 

3.3.2. МФО банку 351005 

3.3.3. Поточний рахунок 26007041216101 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті АТ "УКРСИББАНК", м. Харкiв 
  

3.3.5. МФО банку 351005   

3.3.6. Поточний рахунок 26008041216100   

3.4. Основні види діяльності 

71.12 
Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 

консультування в цих сферах 

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

46.19 Дiяльнiсть у посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний 

орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Проектнi роботи Українi 
АВ № 

489624 
19.11.2009 

Державний 

комiтет 

будівництва, 

архітектури, 

житлової 

політики 

19.11.2014 



Опис 
В 2014 управлінським персоналом буде розглянуто 

питання щодо подовження строку дiї лiцензiї 

  

Господарська дiяльнiсть, пов'язана зi створенням об'єктiв 

архiтектури 
АГ № 

577771 
27.05.2011 

Мiнiстерство 

регiонального 

розвитку та 

будiвництва 

України 

19.11.2014 

Опис 
Управлiнським персоналом буде розглянуто питання 

щодо подовження строку дiї лiцензiї 

  

Архiтектурно-будiвельне проектування № 006-1 21.12.2010 
НП СОНПСП 

НН 

"Нафтогазсервiс" 

без 

обмеження 

строку 

Опис 

Членство у некомерцiйному партнерствi НП СОНПСП 

НН "Нафтогазсервiс" дає право на отримання 

свiдоцтва на право здiйснення архiтектурно-

будiвельного проектування на територiї Росiйської 

федерацiї. 

  

Розробка комплексної передпроектної та робочої документацiї 

для нового будiвництва та реконструкцiї об'єктiв громадського 

та виробничого призначення 

UA 

226413/1 
10.10.2007 

Бюро Верiтас 

Сертифiкейшен 
14.09.2013 

Опис 

Сертифiкат ISO 9001:2008 пiдтвердження, що система 

Менеджменту органiзаццiї перевiрена та вiдповiдає 

вимогам стандартiв. Планується проходження 

сертифiкацiї 

  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 
Мiнiстерство промислової 

полiтики 
00013942 

03035Україна м. Київ 

вул. Сурiкова, 3 
0.0 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 
Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 0 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 234 чоловiк. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 

(осiб): 0 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 

(дня,тижня) (осiб): 0 чол.. Фонд оплати працi: 12537 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду 

оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати 

працi за звiтний перiод збiльшився на 4339 тис.грн. Причиною збiльшення розмiру фонду 

оплати працi є збiльшення обсягу виробництва та переведення всiх працiвник в режим 

"повний робочий тиждень". Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: На пiдприємствi приймаються 

працiвники з середньо-спецiальною або вищою освiтою вiдповiдного напрямку. Щороку 

проводяться заходи по пiдвищенню квалiфiкацiйного рiвня наявних працiвникiв, шляхом 



направлення на курси пiдвищення квалiфiкацiї, рiзного роду семiнари, а також 

внутрiшньої атестацiї та навчання.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Генеральний директор 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кисельов Микола Григорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МА 443170 17.02.1998 Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1947 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

30 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПКЦ ВАТ " Укрхiмпроект", директор 

6.1.8. Опис 

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює 

управлiння його поточною дiяльнiстю. Обрання та припинення повноважень Генерального 

директора, а також прийняття рiшення про його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, 

передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 

(три) роки з дати прийняття рiшення про його обрання Генеральний директор одноосiбно, на свiй 

розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його 

компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з 

принципами та порядком, встановленими , рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i 

органiзовує виконання їх рiшень. Поєднання Генеральним директором посад в органах управлiння 

iнших суб'єктiв господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради розпоряджатися 

коштами та майном Товариства у межах, що визначенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та 

наглядової ради.Вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банках України та за кордоном, вiд именi 

Товариства вести переговори та укладати угоди, в тому числi зовнiшньоекономiчнi, попередньо 

погоджуючи їх з Наглядовою радою. Представляти Товариство у стосунках з фiзичними та 

юридичними особами, керувати поточними справами Товариства, делегувати частину своїх прав на 

пiдставi довiреностi або в iнший спосiб , передбачений чинним законодавством України. Усi 

повноваження та обов`язки вiдповiдно до статуту Товариства.Рiшенням загальних зборiв ВАТ 

"Укрхiмпроект" (Протокол № 1 вiд 26.03.2008) Кисельова М.Г. звiльнено з посади голови 

правлiння та призначено на посаду генерального директора. Змiн у персональному складi протягом 

звiтного перiоду не вiдбувалося. Посадова особа не займає посад на iнших пiдприємствах, дозвiл 

про розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати не надала, непогашеної судимостi не має 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



ПАТ "СМНВО iм. Фрунзе" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 05747991 д/н 

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

д/н 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 

6.1.8. Опис 

Посадова особа, як член нагядової ради Товариства, має право приймати участь в засiданнях ради 

та голосувати з питань порядку денного щодо вирiшення питань якi вiднесенi до компетенцiї 

наглядової ради Товариства, а саме: визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства i 

затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; визначення умов оплати працi Генерального 

директора ; припинення повноважень Генерального директора Товариства у випадках порушення 

ним законодавства, умов контракту, Статуту, внутрiшнiх документiв Товариства, якi 

регламентують його дiяльнiсть, та призначення нового Генерального директора на перiод 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв; затвердження за поданням Генерального директора 

органiзацiйноi структури Товариства, надання попередньої згоди на укладання договорiв як що 

цiна договорiв перевищує 1млн.грн., узгодження дивiдендної полiтики; прийняття рiшення за 

поданням Генерального директора про придбання Товариством власних акцiй. Посадова особа 

винагороду в Товариствi не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укрхiмпроект" 

(Протокол № 1/2011 вiд 14.04.2011), ПАТ "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання 

iм.М.В. Фрунзе", переобрано до складу Наглядової ради 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бублик Лiдiя Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МА 935662 02.03.2001 Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1954 

6.1.5. Освіта** 

Середня-спецiальна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ " Сумиавтоваз" , бухгалтер 

6.1.8. Опис 

Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних 

засад бухгалтерського облiку, складання та подання у встановленi строки фiнансової звiтностi, 

органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських 

операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд 



нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства; забезпечує перевiрку, стан бухгалтерського 

облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства. 

Змiн у персональному складi протягом звiтного року не вiдбувалося. Дозвiл на розкриття 

iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Посадова особа не обiймає посади на 

iнших пiдприємствах, не погашеної судимостi не має 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Михайлiченко Борис Андрiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МА 821375 24.03.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл 

6.1.4. Рік народження** 

1947 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

26 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Укрхiмпроект" заступник генерального директора 

6.1.8. Опис 

Голова ревiзiйної комсiї у складi ревiзiйної комiсiї , проводить перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства, для ефективного проведення перевiрок Ревiзiйна комсiя має право залучати 

аудиторськi органiзацiї обо iндивiдуальних аудиторiв. Ревiзiйна комсiя складєе висновки та 

доповiдєе про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам. Без висновка Ревiзiйної 

комсiї, Загальнi збори не мають права затверджувати рiчнi результати дiяльностi Товариства ( в 

тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть) Рiшенням загальних зборiв ВАТ "Укрхiмпроект" (Протокол 

№ 1/2011 вiд 14.04.2011) Михайлiченко Б.А.обрано до складу Ревiзiйноїкомiсiї Товариства. 

Посадова особа не займає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоду про 

розголошенн iнформацiї про суму винагороди у Товариствi. Непогашеної судимостi не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Компанiя Energy Standard Industries Limited 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

НЕ 240843 д/н 

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



  

6.1.8. Опис 

Голова наглядової ради має право приймати участь в засiданнях ради та голосувати з питань 

порядку денного щодо вирiшення питань якi вiднесенi до компетенцiї наглядової ради Товариства, 

а саме: визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв 

про їх виконання; визначення умов оплати працi Генерального Директора та пiдписання контракту 

вiд iменi власника з Генеральним Директором Товариства; припинення повноважень Генерального 

Директора Товариства у випадках порушення ним законодавства, умов контракту, Статуту, 

внутрiшнiх документiв Товариства, якi регламентують його дiяльнiсть, та призначення нового 

Генерального Директора на перiод проведення Загальних зборiв акцiонерiв; затвердження за 

поданням Генерального Директора персонального складу керiвникiв Товариства, визначення умов 

оплати їх працi; встановлення граничного розмiру вартостi договорiв (правочiнив),вартiсть яких 

перевищує 1млн. грн.; надання згоди на укладання Генеральним директором кредитних договорiв 

не залежно вiд цiни договору; затвердження за поданням Генерального Директора органiзацiйної 

структури Товариства; прийняття рiшення за поданням Генерального Директора про придбання 

Товариством власних акцiй. Усi повноваження та обов`язки вiдповiдно до статуту Товариства. 

Посадова особа винагороду в Товариствi не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 

"Укрхiмпроект" (Протокол № 1\2011 вiд 14.04.2011), компанiю Energy Standard Industries Limited 

обрано до складу Наглядової ради . 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Компанiя Stremvol Holdings Limited 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

НЕ 216157 д/н 

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

  

6.1.8. Опис 

Посадова особа, як член нагядової ради Товариства, має право приймати участь в засiданнях ради 

та голосувати з питань порядку денного щодо вирiшення питань якi вiднесенi до компетенцiї 

наглядової ради Товариства, а саме: визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства i 

затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; визначення умов оплати працi Генерального 

директора ; припинення повноважень Генерального директора Товариства у випадках порушення 

ним законодавства, умов контракту, Статуту, внутрiшнiх документiв Товариства, якi 

регламентують його дiяльнiсть, та призначення нового Генерального директора на перiод 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв; затвердження за поданням Генерального директора 

органiзацiйноi структури Товариства, надання попередньої згоди на укладання договорiв як що 

цiна договорiв перевищує 1млн.грн., узгодження дивiдендної полiтики; прийняття рiшення за 

поданням Генерального директора про придбання Товариством власних акцiй. Посадова особа 

винагороду в Товариствi не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укрхiмпроект" 

(Протокол № 1\2011 вiд 14.04.2011), компанiю Stremvol Holdings Limited, обрано до складу 



Наглядової ради. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мороз Жанна Василiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МА 433867 08.01.1998 Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1977 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

В.о. головного бухгалтера Державного пiдприєства "Сумський науково-дослiдний та проектний 

iнститут землеустрою" 

6.1.8. Опис 

Член ревiзiйної комсiї у складi ревiзiйної комiсiї, приймає участь у перевiрках фiнансово -

господарської дiяльностi Товариства, Ревiзiйна комсiя складае висновки та доповiдає про 

результати проведених нею перевiрок Загальним зборам. Без висновка Ревiзiйної комсiї ,Загальнi 

збори не мають права затверджувати рiчнi результати дiяльностi Товариства ( в тому числi рiчну 

фiнансову звiтнiсть.) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1\2011 вiд 14.04.2011р.) 

призначено членом ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не давала згоди на розголошення розмiру винагороди. Непогашеної судимостi не 

має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чайка Лариса Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МА 337057 04.11.1997 Роменський МРВУ УМВС України в Сумськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1972 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

З 2001 року комiрник складу готової продукцiї ВАТ "Крафт Фудз Україна" 

6.1.8. Опис 

Член ревiзiйної комсiї у складi ревiзiйної комiсiї , приймає участь у перевiрках фiнансово -



господарської дiяльностi Товариства, Ревiзiйна комiсiя складає висновки та доповiдає про 

результати проведених нею перевiрок Загальним зборам. Без висновка Ревiзiйної комсiї ,Загальнi 

збори не мають права затверджувати рiчнi результати дiяльностi Товариства (в тому числi рiчну 

фiнансову звiтнiсть.) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1\2011 вiд 14.04.2011р.) 

призначено членом ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не обiймає посади на iнших 

пiдприємствах.Посадова особа не надавала згоди на розголошення розмiру винагороди. 

Непогашеної судимостi не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 
прості на 

пред'явника 
привілейовані 

іменні 
привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 

директор 
Кисельов Микола 

Григорович 

МА 443170 10.06.1996 

Зарiчний РВ СМУ УМВС 

України в Сумськiй областi 
01.12.2004 95769 6.39120400000 95769 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

ВАТ "СМНВО 

iм.Фрунзе" 
05747991  03.10.2003 2 0.00013000000 2 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Бублик Лiдiя 

Iванiвна 

МА 935662 02.03.2001 

Зарiчний РВ СМУ УМВС 

України в Сумськiй областi 
01.01.1900 0 0.0000000000 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Михайлiченко 

Борис Андрiйович 

МА 821375 24.03.2000 

Ковпакiвський РВ СМУ 

УМВС Українив Сумськiй 

обл. 

10.02.2011 698 0.04660000000 698 0 0 0 

Член рвiзiйної 

комiсiї 
Мороз Жанна 

Василiвна 

МА 433867 08.01.1998 

арiчний РВ СМУ УМВС 

України в Сумськiй обл 
04.04.2011 1 0.00010000000 1 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Чайка Лариса 

Миколївна 

МА 337057 04.11.1997 

Роменський МРВУ УМВС 

України в Сумськiй ол. 
04.04.2011 1 0.00010000000 1 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

компанiя Energy 

Standard Industries 

Limited 
НЕ 240843    2 0.00010000000 2 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

компанiя Stremvol 

Holdings Limited 
НЕ 216157    11308440 75.46760000000 11308440 0 0 0 

Усього 11404913 81.905834 11404913 0 0 0 

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 
Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 
прості на 

пред'явника 
привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 
компанiя Stremvol 

Holdings Limited 
НЕ 216157 

4156 Кiпр д/н Limassol 

Botsari 7 Kato Polemidia 
14.09.1752 1130844 75.46760000000 1130844 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 
прості на 

пред'явника 
привілейовані 

іменні 
привілейовані 

на 



пред'явника 

Усього 1130844 75.46760000000 1130844 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  

8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X   

Дата 

проведення 
11.04.2012 

Кворум 

зборів** 
84.8 

Опис 

Порядок денний 1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд 

звiту Генерального директора Товариства за 2011 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Генерального директора Товариства. 3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та 

загальний стан Товариства у 2011 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 

ради Товариства. 4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк, 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. Прийняття рiшення 

про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2011 рiк та звiту про 

виконання планiв Товариства на 2011 рiк. 6. Прийняття рiшення про затвердження основних 

напрямкiв дiяльностi i планiв товариства на 2012 рiк. 7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за 

пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi та затвердження розмiру рiчних 

дивiдендiв. За результатами голосування прийнято наступнi рiшення: 1. Обрати склад лiчильної 

комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: Бойко С.В., Новоторов 

О.Л., Лагоднюк Є.С., Слободенюк О.М., Федченко Т.А.. 2. Прийняти до вiдома звiт Генерального 

директора Товариства за 2011 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 роцi визнати 

задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та 

планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому. 3. Прийняти до вiдома звiт Наглядової 

ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2011 роцi. Роботу Наглядової ради у 2011 

роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам 

дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому. 4. Прийняти до 

вiдома звiт та затвердити висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї 

Товариства у 2011 роцi визнати задовiльною. 5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) 

Товариства за 2011 рiкта звiт про виконання планiв Товариства на 2011 рiк. 6. Затвердити основнi 

напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2012 рiк. 7. Розподiлити чистий прибуток, одержаний за 

пiдсумками господарської дiяльностi ПАТ "Укрхiмпроект" у 2011 роцi, у розмiрi 1232000,00 грн. 

(один мiльйон двiстi тридцять двi тисячi гривень 00 копiйок) таким чином: 4000 грн. - направити на 

погашення збиткiв за пiдсумками роботи Товариства за 2010 р.; 179085 грн - направити на поповнення 

Резервного капiталу Товариства; 1048915 грн. - направити на виплату дивiдендiв. Затвердити 

загальний розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 1048915 грн. (один мiльйон сорок вiсiм тисяч дев'ятсот 

п'ятнадцять гривень); розмiр дивiдендiв, що виплачується iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 

0,70 грн. (сiмдесят копiйок). Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отриманнядивiдендiв, 

порядок та строк їх виплати визначаються вiдповiдно до умов п. 4.8, п. 4.9 Статуту Товариства. 

Витрати та податки (збори), пов'язанi з виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства, утримуються 

Товариством iз суми дивiдендiв, належних до сплати акцiонеру. Дивiденди акцiонерам юридичним 

особам - нерезидентам перераховуються на банкiвськi рахунки в доларах США. Витрати пов'язанi з 

купiвлею та перерахуванням доларiв, здiйснюється за рахунок суми дивiдендiв, належних до сплати. 

Розмiр витрат, пов'язаних з виплатою дивiдендiв, визначається на рiвнi фактичних витрат, понесених 

Товариством у зв'язку з виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства. 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

X   

Дата проведення 17.04.2013 

Кворум зборів** 3.08 

Опис Збори не правомочнi, визнанi такими, що не вiдбулися. 

9. Інформація про дивіденди 



  
За результатами звітнього періоду 

За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 
за привілейованими 

акціями 
за простими 

акціями 
за привілейованими 

акціями 
Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 1048915 0 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 
0 0 0.7 0 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання 

дивідендів 

    01.06.2012   

Дата виплати 

дивідендів         

Опис 

За результатами звiтного року рiшення щодо виплати дивiдендiв не прийнято – збори не 

вiдбулися.За результатами 2011 року затвердили загальний розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 

1048915 грн. (один мiльйон сорок вiсiм тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень); розмiр дивiдендiв, 

що виплачується iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 0,70 грн. (сiмдесят копiйок). Дата 

складення перелiку осiб, якi мають право на отриманнядивiдендiв, порядок та строк їх виплати 

визначаються вiдповiдно до умов п. 4.8, п. 4.9 Статуту Товариства. Витрати та податки (збори), 

пов'язанi з виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства, утримуються Товариством iз суми 

дивiдендiв, належних до сплати акцiонеру. Дивiденди акцiонерам юридичним особам – 

нерезидентам перераховуються на банкiвськi рахунки в доларах США. Витрати пов'язанi з 

купiвлею та перерахуванням доларiв, здiйснюється за рахунок суми дивiдендiв, належних до 

сплати. Розмiр витрат, пов'язаних з виплатою дивiдендiв, визначається на рiвнi фактичних 

витрат, понесених Товариством у зв'язку з виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства. 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Приватне акцiонерне товариство Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Тропiнiна, б. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АВ № 4980004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585042040 

Факс (044) 585042040 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з 

вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах,ведення 

реєстру власникiв iменних цiннiх паперiв 

Опис ПрАТ" ВДЦП" надає послуги з формування та ведення системи 

реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Послуги надаються у 

вiдповiдностi iз договором №Е 2466\10 вiд 16.11.2010р. 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
ФОП Кохтенко Наталья Миколаївна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2293105664 

Місцезнаходження 40034 Україна Сумська Сумський м. Суми вул. Черепiна, б. 50, к. 42 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3901 



вид діяльності 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2006 

Міжміський код та телефон (0542) 677-241 

Факс (0542) 677-241 

Вид діяльності Аудитор, який надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Фiзична особа - пiдприємець Кохтенко Наталья Миколаївна проводила 

аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПАТ " Укрхiмпроект" за 

2011рiк та надавала аудиторськi послуги на протязi 2012 року. 

Аудиторську перевiрку проведено згiдно з договором №15 вiд 

30.05.2011р. 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКИЙ 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21656006 

Місцезнаходження 01010 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Суворова, б. 4/6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АГ № 399289 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 499-90-08 

Факс (044) 499-90-08 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис ТОВ " УЕР" надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у 

цiнних паперах власникiв iменних цiнних паперiв. Послуги надаються 

у вiдповiдностi з договором №4-Е вiд 22.12.2010р 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Приватне пiдприємство аудиторська фiрма “Альфа-Аудит” 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31312205 

Місцезнаходження 40009 Україна Сумська д/н м. Суми вул. Расковой, буд. 34 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
2522 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон (0542) 79-37-47 

Факс (0542) 79-37-47 

Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Приватне пiдприємство аудиторська фiрма “Альфа-Аудит” проводило 

аудиторськi перевiрку фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Договiр на 

аудит № 02-01/13 вiд 02.01.2013 р. 

11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 
Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.11.2010 1103/1/10 ДКЦПФР UA4000146856 
Акція проста 

бездокументарна 

Бездокументарні 

іменні 
1.92 1498450 2877024.00 100 



іменна 

Опис 
Додаткова емiсiя акцiй не проводилась. Акцiї не були в лiстiнгу, делiстiнгу на фондових бiржах.На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля 

акцiями емiтента не здiйснювалася. Вiдповiдне свiдоцтво видане з причини перходу на бездокументарну форму акцiй Товариства замiсть 

старого р.н. №328/1/00 вiд 03.07.2000р. 29.11.2010р 

  

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПАТ "Укрхiмпроект" - публiчне акцiонерне товариство по розробцi проектно-кошторисної 

документацiї для нового будiвництва, розширення, реконструкцiї та технiчного переозброєння 

пiдприємств хiмiчної, нафтохiмiчної, газової та нафтової промисловостi. Рiк заснування - 1956. 

Шлях розвитку: 1956-1970рр. - комплексний проектний вiддiл № 1 "Дiпрохiму" м. Москва; 1970-

1991рр. - Сумська фiлiя "Дiпрохiм"; 1991-1994рр. - Український державний iнститут по 

проектуванню пiдприємств хiмiчної промисловостi - Укрдiпрохiм; 1994-2008 - ВАТ 

"Укрхiмпроект". Реорганiзацiї товариства шляхом злиття. розподiлу, приєднання або видiлу не 

було. ВАТ "Укрхiмпроект" засноване наказом Мiнiстерства Промисловостi України вiд 30 вересня 

1994 року № 314 шляхом перетворення Українського державного iнституту по проектуванню 

пiдприємств хiмiчної промисловостi у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу 

Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року № 

210/93. Злиття, подiлу, приєднання та видiлу в розвитку товариства не було. Змiна найменування 

юридичної особи на Публiчне акцiонерне товариство згiдно Свiдоцтва про державну реєстрацiю 

юридичної особи Серiя 01 № 185299 вiд 27 квiтня 2011р. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

ПАТ "Укрхiмпроект" складається з таких структурних пiдроздiлiв: Проектнi вiддiли: - механо-

технологiчний вiддiл № 1 - механо-технологiчний вiддiл № 2 - вiддiл автоматизацiї 

електропостачання та зв'язку (АЗС) - вiддiл архiтектурно-будiвельний, сантехнiки та генплану 

(АБВ) - кошторисно-економiчний вiддiл (КЕВ) - вiддiл iнженерних обстежень (ВIО) - служба 

маркетингу; - Авторський нагляд (АН) - Технiчний вiддiл (ТВ) - група господарчого забезпечення 

(ГГЗ) Функцiональнi пiдроздiли: - вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансiв; юридична служба - 

служба облiку кадрiв; служба охорони працi; - канцелярiя. Предстваництво на територiї Росiйської 

Федерацiї закрито згiдно Наказу директора ПАТ Укрхiмпроект № 9 вiд 10 березня 2011 року 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй про реорганiзацiю з боку третiх осiб не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Згiдно наказу генерального директора Товариства протягом звiтного перiоду застосовувались 

наступнi принципи облiкової полiтики: система ведення облiку- централiзована; форма ведення- 

журнально- ордерна; використовувався затверджений поточний план рахункiв; амортизацiю 

основних засобiв пiдприємство нараховувало прямолiнiйним методом з встановленням строку 

корисного використання не нижче визначеного Податковим кодексом України , амортизацiю 

нематерiальних активiв нараховували прямолiнiйним методом. Для оцiнки вибуття запасiв 

використовувався метод середньозваженої цiни; резерв сумнiвних боргiв визначали методом 

застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi 

окремих дебiторiв. Створювали забезпечення для виплати вiдпусток. Доходи вiдображалися у 

перiодi пiдписання акту приймання - передачi.  

Текст аудиторського висновку 



АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит»  

щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укрхiмпроект»,  

яка складена вiдповiдно до МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. 

Адресат  

Аудиторський висновок складено для акцiонерiв ПАТ «Укрхiмпроект» для подання нацiональнiй 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.  

Вступний параграф Аудиторами приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит», яка 

здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть», на 

пiдставi свiдоцтва № 2522 про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають 

аудиторськi послуги одноособо, за рiшення Аудиторської палати України вiд 23/02/2001 № 99 з 

термiном дiї, продовженим до 02 березня 2016року, проведена аудиторська перевiрка фiнансової 

звiтностi складеної за МСФЗ публiчного акцiонерного товариства «Укрхiмпроект» за рiк, що 

закiнчився 31/12/2012. 

Вiдомостi про емітента Назва емiтенат Публiчне акцiонерне товариство «Укрхiмпроект» 

Скорочена назва емiтента ПАТ «Укрхiмпроект» 

Органiзац.-правова форма Публiчне акцiонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 00205618 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю (змiна найменування юр. особи) А01 № 185299 вiд 18/10/1994 

Виконавчим комiтетом Сумської мiської ради  

Юридична адреса 40009, Сумська обл., м.Суми, вул. Iллiнська, буд. 13 

Телефон (0542) 27-52-01; (0542)77-00-82  

Заявлений статутний капiтал в засновницьких документах Заявлений статутний капiтал в 

засновницьких документах становить 2877024,00 грн. (Два мiльйони вiсiмсот сiмдесят сiм тисяч 

двадцять чотири гривнi). Статутний капiтал сформований у повному обсязi.  

Середньообл.к.-сть працiвн. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб): 249 

Опис характеру аудиторської перевiрки 

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «Укрхiмпроект», складеної згiдно з 

МСФЗ, що складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi 

результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також 

стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи 

iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ.  

Ми провели свою перевiрку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, 

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, якi прийнятi в якостi нацiональних за 

рiшенням Аудиторської палати України №122/2 вiд 18/04/2003. Стандарти вимагають вiд нас 

додержуватись етичних принципiв, планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою 

одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.  

Аудитор, у вiдповiдностi до вимог Цивiльного Кодексу України, Закону України «Про акцiонернi 

товариства» та професiйної етики, не пов’язаний майновими iнтересами з Товариством чи з його 

акцiонерами.  

До аудиторських процедур належить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень в наслiдок шахрайства чи 

помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, котрi 

стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки 

аудиторських процедур, котрi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю товариства. В процесi аудиту застосованi метод 

документальної та нормативної перевiрки.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти 

Керiвництво ПАТ «Укрхiмпроект» несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з 

вищезазначеною концептуальною основою, описаною в попереднiх параграфах. Управлiнський 



персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним 

для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «Укрхiмпроект» за перевiряємий 

перiод були: генеральний директор Кисельов Микола Григорович; головний бухгалтер – Бублик 

Лiдiя Iванiвна.  

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту 

для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 

стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд 

судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає 

заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої 

фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. 

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть 

облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої 

фiнансової звiтностi.  

Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка надає обґрунтовану впевненiсть для 

висловлення думки вiдносно фiнансового звiту ПАТ «Укрхiмпроект» за 2012рiк, а аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними для формування пiдстав для висловлення умовно-позитивної 

аудиторської думки.  

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 

Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї фiзичних необоротних активiв перед 

складанням фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31/12/2012, оскiльки дата проведення 

iнвентаризацiї передувала призначенню нас аудитором публiчного акцiонерного товариства 

«Укрхiмпроект». У зв’язку з цим має мiсце обмеження роботи аудитора. Однак, з урахуванням 

проведених аудиторських процедур i ступеню довiри до системи облiку в цiлому, невпевненiсть в 

достовiрностi кiлькiсного облiку активiв не є фундаментальною.  

Умовно - позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливо впливу на фiнансовi звiти питань, зазначених в параграфi 

«Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 

2012 року та за рiк по вказану дату була пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах згiдно з 

принципами, викладеними у попереднiх параграфах, де визначено, яким чином МСФЗ були 

застосованi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi». 

Розкриття iншої допомiжної iнформацiї: 

Розрахунок вартостi чистих активiв 

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про 

акцiонернi товариства» вiд 17/09/2008 № 514-VI з урахуванням методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17/11/2004). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за 

формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - 

Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - 

Доходи майбутнiх перiодiв.  

Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець 2012 року склада 17775 тис.грн. та в 6,2 рази 

перевищує розмiр статутного капiталу, вiдповiдно не потребує виконання дiй, що передбаченi п. 3 

ст.155 Цивiльного Кодексу України.  

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих 



невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з попередньою 

фiнансовою звiтнiстю: 

Аудиторська думка, сформульована у цьому звiтi не стосується iншої iнформацiї, яку Товариство 

має намiр розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi 

вiдповiдно до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що 

мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» за визначення того, чи належно подано iншу 

iнформацiю. 

Виконання значних правочинiв (10) i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi  

Нами була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потребували 

попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акцiонерiв. 

За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв 

вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: встановленi 

Статутом Товариства процедури укладання значних правочинiв не суперечать вимогам Закону 

України «Про акцiонернi товариства», а станом на 31/12/2012 ПАТ «Укрхiмпроект» не має 

кредиторської чи дебiторської заборгованостi по правочинам, яка б займала бiльше 10 вiдсоткiв 

активiв товариства.  

Стан корпоративного управлiння, у т.ч. стан внутрiшнього аудиту  

Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: загальнi збори акцiонерiв, 

наглядова Рада, генеральний директор, ревiзiйна комiсiя. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту 

Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства». 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.  

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що 

обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював 

Генеральний директор Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом.  

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi роки скликались та проводились у вiдповiдностi до 

законодавства України.  

Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами 

акцiонерiв. 

Аудиторськi перевiрки товариства проводяться не рiдше нiж раз на рiк.  

Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора в 2012 роцi приймала наглядова рада товариства.  

Звiтний перiод був перевiрений новим зовнiшнiм аудитором – аудиторською фiрмою. 

Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi 

здiйснювала ревiзiйна комiсiя та зовнiшнiй аудитор. Перевiрки були плановi. 

Внутрiшнього аудитора ПАТ «Укрхiмпроект» не має.  

 

Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку 

Товариство не є професiйним учасником фондового ринку.  

Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України 

ПАТ «Укрхiмпроект» випуск облiгацiй не здiйснює.  

Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття 

ПАТ «Укрхiмпроект» не має iпотечних облiгацiй.  

Стан виокнання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами 

ПАТ «Укрхiмпроект» не має зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.  

Вiповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння 

активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв 

ПАТ «Укрхiмпроект» не є компанiєю з управлiння активами, та не має в управлiннi активи 

недержавних пенсiйних фондiв.  

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулись протягом звiтного року та можуть вплинути на 



фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, 

визначених ч.1 ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».  

Аудитором перевiрено надання особливої iнформацiї до НКЦПФР, та встановлено, що особлива 

iнформацiя протягом 2012 року надавалась. 02.03.2012 року було оприлюднено спростування 

неповної iнформацiї про Загальнi збори акцiонерiв та подано повну iнформацiю про останнi. 

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викревлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi») 

В ходi проведення аудиторської перевiрки, плануючи i здiййснюючи аудит вiдповiдно до принципу 

професiйного скптезизму, розглянуто можливiсть випадкiв шахрайства, в т.ч.: навмистних 

викревлень, якi є результатом неправдивої фiнансової звiтностi та викревлень, якi є результатом 

привласнення активiв. При цьому факт здiйснення аудиту може дiяти як запобiжний засiб, але 

аудитор не несе (i не може нести) вiдповiдальнiсть за запобiгання шахрайству обо помилки.  

Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викревлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, 

в ходi проведення аудиторскої перевiрки, було здiйснено у вiдповiдностi до внутрiшньофiрмових 

положень приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит». Фактiв викревлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та помилок виявлено не було.  

Крiм того, у вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що 

проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi 

Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних 

перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». 

Вiдомостi про аудиторську фiрму  

Назва Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Альфа-Аудит» 

Код за ЄДРПОУ 31312205 

Вiдомостi про державну реєстрацiю Виконавчий комiтет Сумської мiської ради народних депутатiв 

22/01/2001, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї АО1 № 102522, номер 

запису 1 632 120 0000 006733 

Номер свiдоцтва 2522 Внесено до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi 

послуги одноособо, рiшенням Аудиторської палати України вiд 23/02/2001р. № 99 з термiном дiї до 

23/02/2006, продовженого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 27/01/2011 № 227/3 на 

термiн до 02/03/2016. 

Мiсцезнаходження 40009, м.Суми, вул. Расковой, буд. 34 

Телефон, факс (0542) 79-37-47; 095-180-33-66; 067-773-65-23; факс (0542) 611-743 

Вiдомостi про аудиторiв, що виконували та контролювали аудиторську перевiрку:  

1. Аудитор Лiтвинова Лариса Тихонiвна  

Номер та термiн дiї сертифiкату, ким виданий Сертифiкат серiї А № 004455 виданий Аудиторською 

Палатою України 26/12/2000 з термiном дiї до 26/12/2014 

2. Аудитор Середа Вiталiй Михайлович 

Номер та термiн дiї сертифiкату, ким виданий Сертифiкат серiї А № 004705 виданий Аудиторською 

Палатою України 22/06/2001 з термiном дiї до 22/06/2015 

3. Аудитор- контролер Жилавий Iгор Iванович 

Номер та термiн дiї сертифiкату, ким виданий Сертифiкат серiї А № 005778 виданий Аудиторською 

Палатою України 29/04/2004 з термiном дiї до 29/04/2014  

Назва виданого пiдсумкового документу, дата видачi Аудиторський висновок (звiт незалежного 

аудитора) про попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ публiчного акцiонерного товариства 

«Укрхiмпроект» за 2012рiк з датою видачi - вiд 12/04/2013 

Мiсце проведення аудиторської перевiрки та дата видачi висновку м. Суми, вул. Iллiнська, буд. 13, 

ПАТ «Укрхiмпроект» 

12 квiтня 2013 

Основнi умови договору 

Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Укрхiмпроект» здiйснено на пiдставi договору вiд другого сiчня 

двi тисячi тринадцятого року за № 02-01/13. Предметом даного договору визначено - перевiрка 



фiнансової звiтностi ПАТ «Укрхiмпроект» з метою висловлення незалежної професiйної думки у 

формi аудиторського висновку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi за 2012рiк вимогам 

чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв 

господарювання за вiдповiдний перiод.  

Перевiрка розпочата: 14 сiчня 2013.  

Перевiрка закiнчена: 12 квiтня 2013.  

Аудитор, директор ПП АФ «Альфа-Аудит» Лiтвинова Л.Т. 

12 квiтня 2013 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в 

діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про 

особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень 

впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про 

конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани 

розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, 

що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

ПАТ "Укрхiмпроект" впроваджує у виробництво новi та та удосконалює технологiчнi процеси: - 

хiмiчна промисловiсть: сiрчана кислота їз сiрки та сiрководню, реактивна сiрчана кислота, 

суперфосфат гранульований, амофос, складнi добрива, мiнеральнi солi, бiлi, жовтi, червонi 

пiгменти; - нафтопереробна та нафтохiмiчна промисловiсть: ректифiкацiя нафти, нафтового i 

газового конденсату, установки комплексної пiдготовки нафти; - газова промисловiсть: 

компресорнi газоперекачувальнi та газлiфтнi станцiї, установки пiдготовки газу; обмiрно- 

обстежувальнi роботи; - сiльськогосподарська промисловiсть; здiйснення зовнiшньоеконокомiчної 

дiяльностi та реалiзацiя контрактiв. За звiтний перiод виконанi роботи по 9 договорах з 

українськими замовниками. Загальний обсяг робiт збiльшився на 5300,0 тис. грн. в порiвняннi з 

обсягом попереднього року , що є наслiдками збiльшення обсягiв виробництва. Основними 

замовниками були: м.Череповец " ОАО Аммофос", ТОВ " Балаковськi мiнеральнi добрива", " 

Лукойл" -Захiдний сибiр,Сургутнафтогаз з Українських замовникiв СНПО " Фрунзе". Основний 

вид дiяльностi це проектнi розробки, якi не залежать вiд сезонних змiн. Основний ризик дiяльностi, 

це несвоєчасна видач вихiдних даних замовниками, що веде до переробки проектної документацiї 

та несвоєчасна оплата за виконанi роботи. Конкурентами являються проектнi iнститути СНД. 

Планується розширювати вiдповiднi проектнi пiдроздiли , придбавати сучаснi програмнi засоби, 

поповнювати колектив молодими фахiвцями. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Придбання або вiдчудження активiв Товариством визначаються специфiкою його дiяльностi, а саме 

проектно- конструкторськими роботами. У зв`язку з цим основними надходженнями активiв є 

придбання комп'ютерної технiки та програмного забезпечення; Поточний та капiтальний ремонт 

виробничого корпусу; придбання iнвентарю та меблiв для забезпечення працiвникiв необхiдним 

обладнанням. За останнi 5 рокiв (2008- 2012) надiйшло на пiдприємство: -Комп`ютерна технiка: 

придбання та модернизацiя 5134 тис. грн.. - витрати на придбання та оновлення програмного 

забезпечення 1763 тис грн.. - ремонт виробничого корпусу 1090 тис. грн.. - придбання iнвентарю та 

меблiв 1247тис. грн.. - придбання та ремонт транспортних засобiв 744тис. грн.. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що 

можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 



капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, 

прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих 

потужностей після її завершення 

Для своєї дiяльностi Товариство використовує власнi основнi засоби. Основних засобiв як взятих 

так i наданих в операцiйну оренду або фiнансовiй лiзинг немає. Обмежень на використання 

основних засобiв не має, як i зобов'язань, пов'язаних з їх придбанням. Залишкова вартiсть основних 

засобiв станом на кiнець 2012 р складає 16862,0 тис.грн. Всi основнi засоби, що облiковуються на 

балансi товариства використовуються в процесi виробництва та задiяне в обслуговуваннi 

виробничих потужностей. Коефiцiєнт зносу основних засобiв станом на кiнець року складає 31.7% 

Екологiчнi питання не позначаються на використаннi власних основних засобiв. Планiв 

капiтального будiвництва на майбутнє Товариство не має. Оскiльки всi проектнi роботи 

виконуються за допомогою комп'ютерної технiки, в подальшому товариство планує за власнi 

кошти постiйно оновлювати парк комп'ютерної технiки та придбання лiцензiйних програм для 

виконання технiчних розрахункiв проектiв та виконання креслень. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

На дiяльнiсть пiдприємства впливають несвоечаснi платежi замовникiв , та значний податковiй 

тиск . А також низька iнвестицiйна активнiсть в Україну в розвитку економiки. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства 

За 2012 рiк фактiв виплати суттєвих штрафних санкцiй не було. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

Фiнансування господарської дiяльностi здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв, а також 

банкiвських кредитiв. В 2012 роцi товариством було залученi банкiвськi кредити. Оборотний 

робочий капiтал 5940тис. грн. Можливi шляхи покращення лiквiдностi: - удосконалення роботи по 

вилученню короткострокової дебiторської заборгованостi; - зменшення незавершеного 

виробництва за рахунок прискорення обертання оборотних активiв та збiльшення реалiзацiї готової 

продукцiї . 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кiнець 2012 року Товариством укладено договорiв на суму:30 000,0 тис. грн. У наступному роцi 

очiкується прибутку близько 8 мiл. грн.  

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Iнтенсивне просування пректно-конструкторських робiт i послуг на внутрiшнiй та зовнiшнiй 

ринки. Впроваджується комплексна система проектування, яка дозволить швидко виявляти 

помилки, розробляти звiднi специфiкацiї, скоротити термiни проектування i виконати 

конкурентноспроможну документацiю. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та 

розробку за звітний рік 

Товариство розробляє проектну документацiю , та не проводить наукових дослiджень та розробок. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та 

розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Судовi спрови, в яких стороною виступають посадовi особи емiтента протягом звiтного перiоду 

вiдсутнi. Протягом року проводились судовi справи по стягненню дебiторської заборгованостi з 



компанiею Зеромакс на суму 320888 дол.США., ВАТ Сумихiмпром на суму 128,0 тис. грн. . Суд 

винiс рiшення про примусове стягнення вказаної заборгованостi, але на момент складання 

звiтностi, вона не була стягнутою. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

Аналiз дiяльностi за останнi три роки, показуе, що звiтний рiк поновив темпи зростання дiяльностi 

Товариства. Значно пiдвищилася фiнансова надiйнiсть i стiйкiсть Пiдприємство планує 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 
Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 
на кінець 

періоду 
на початок 

періоду 
на кінець 

періоду 
на початок 

періоду 
на кінець 

періоду 
1. Виробничого 

призначення: 
17901 16862 0 0 17901 16862 

будівлі та споруди 17247 16069 0 0 17247 16069 

машини та 

обладнання 
273 177 0 0 273 177 

транспортні 

засоби 
3 270 0 0 3 270 

інші 378 346 0 0 378 346 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

Опис Всi основнi засоби Товариства, що є у нього на балансi, знаходяться на правi повного 

господарського володiння i отриманi як внесок до статутного капiталу та придбанi за рахунок 

власних обiгових коштiв. Первiсна вартiсть: Будинки та споруди - 23527,9 тис. грн; машини та 

обладнання - 259, 2 тис. грн; транспортнi засоби 395,3 тис. грн; вншi основнi засоби 506,6 тис. грн. 

Ступiнь використання основних засобiв становить 100%. Ступiнь зносу основних засобiв становить 

31,7%, цей показник знизився за рахунок переоцiнки основних засобiв (збiльшення справедливої 

вартостi). Обмеженення на використання майна вiдсутнi. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  
17775 14159 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
2877 2877 

Скоригований 

статутний капітал (тис. 

грн)  
2877 2877 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента вiдповiдно до " 



Методичних рекомендацiй що до визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" , 

затверджених рiшенням Державної комiссiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

17.11.2004р №485. Рiзниця мiж розрахунковою вартостю чистих активiв i статутним капiталом 

на кiнець звiтного перiоду складає 14898 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартостю чистих 

активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 11282 тис.грн 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу . Вимоги п.3 ст.155 

Цивiльного кодексу України дотримуються. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 491 X X 

у тому числі:   

Кредити банку 30.01.2012 491 20.5 30.01.2013 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 418 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 7181 X X 

Усього зобов'язань X 8090 X X 

Опис: Iншi зобовязання складаються з кредиторської заборгованостi, заборгованостi з 

оплати працi, зi страхування. 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  
1 1 1 0 

2 1 1 0 

3 2 2 1 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

  Так Ні 

Реєстраційна комісія  X   

Акціонери    X 

Реєстратор    X 

Депозитарій    X 

Інше (запишіть): д/н Ні 



Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

  Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку    X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X   

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

  Так Ні 

Підняттям карток    X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X   

Підняттям рук    X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

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

  Так Ні 

Реорганізація    X 

Внесення змін до статуту товариства  X   

Прийняття рішення про зміну типу товариства    X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства    X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства    X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень    X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 

дострокове припинення їх повноважень   X 

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися Ні 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  3 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
12 

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

  Так Ні 

Стратегічного планування    X 

Аудиторський    X 

З питань призначень і винагород    X 

Інвестиційний    X 

Інші (запишіть)  Комiтети не створювалися 

Інші (запишіть)  Комiтети не створювалися 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні) 
Ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  



  Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою    X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства    X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X   

Інше (запишіть)  д/н 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

  Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі    X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту    X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)    X 

Відсутність конфлікту інтересів    X 

Граничний вік    X 

Відсутні будь-які вимоги  X   

Інше (запишіть): д/н   X 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

  Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками    X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)    X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена    X 

Інше (запишіть)  Усiх членiв наглядової ради було 

обрано 14.04.2011 протокол 

загальних зборiв акцiонерiв №1-

2011 вiд 14.04.2011 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 4  

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  
Загальні збори 

акціонерів 
Засідання 

наглядової ради 
Засідання 

правління 
Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Так Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Так Ні Так 

Інше(запишіть): д/н  Ні Ні Ні 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 



(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

  
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  
Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Ні Так Так 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління  
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради  
Так Ні Так Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Ні 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

  Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X   

Положення про наглядову раду  X   

Положення про виконавчий орган (правління)    X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства    X 

Положення про ревізійну комісію  X   

Положення про акції акціонерного товариства    X 

Положення про порядок розподілу прибутку    X 

Інше (запишіть):  д/н 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 



даних ДКЦПФР 

про ринок цінних 

паперів  

акціонерному 

товаристві  
акціонерного 

товариства  

Фінансова звітність, результати 

діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  
Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні документи  Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  Так Ні 

Не проводились взагалі    X 

Менше ніж раз на рік    X 

Раз на рік    X 

Частіше ніж раз на рік  X   

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

  Так Ні 

Загальні збори акціонерів    X 

Наглядова рада  X   

Правління або директор    X 

Інше (запишіть)  д/н 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

З якої причини було змінено аудитора?  

  Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень    X 

Не задовольняли умови договору з аудитором    X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів    X 

Інше (запишіть)  Попереднiй аудитор надавав 

консультацiї Товариству на протязi 

звiтного року. 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

  Так Ні 

Ревізійна комісія  X   

Наглядова рада    X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X   

Перевірки не проводились    X 

Інше (запишіть)  Аудиторська перевiрка 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  



  Так Ні 

З власної ініціативи  X   

За дорученням загальних зборів    X 

За дорученням наглядової ради    X 

За зверненням виконавчого органу    X 

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

Інше (запишіть)  д/н 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

  Так Ні 

Випуск акцій    X 

Випуск депозитарних розписок    X 

Випуск облігацій    X 

Кредити банків  X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів    X 

Інше (запишіть): д/н    X 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором    

Так, плануємо розпочати переговори    

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році    

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років    

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились    

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)?  

  Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи    X 

Не задовольняли умови договору з особою    X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів   X 

суду   X 

Інше (запишіть) Протягом року не змiнювались 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 06.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: 



д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

д/н 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

д/н 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

д/н 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, 

у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких 

заходів. 

д/н 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики 

або відсутність такої системи. 

д/н 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

д/н 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

д/н 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

д/н 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

д/н 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

д/н 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 



надавалися фінансовій установі протягом року. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

д/н 

      КОДИ 

    
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрхiмпроект" 
за ЄДРПОУ 00205618 

Територія   за КОАТУУ 5910136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство  за КОПФГ 234 

Орган державного 

управління 
  за КОДУ 6544 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 71.12 

Середня кількість 

працівників 
234   

Одиниця виміру: 

тис.грн. 
  

Адреса 
вул. Iллiнська, б. 13, м. Суми, Сумська обл, 

40009 
  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     



за міжнародними стандартами фінансової звітності V   

Баланс 

на 31.01.2013 р. 

Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 0550 314 

- первісна вартість 011 1981 2081 

- накопичена амортизація 012 ( 1431 ) ( 1767 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 17901 16862 

- первісна вартість 031 24686 24689 

- знос 032 ( 6785 ) ( 7827 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 18451 17176 

II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 34 27 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 1138 7903 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 914 1928 

- первісна вартість 161 3607 4621 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 2693 ) ( 2693 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 709 3 

- за виданими авансами 180 60 0 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 226 121 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 



- в національній валюті 230 52 5 

- у т.ч. в касі 231 1 2 

- в іноземній валюті 240 114 32 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 3247 10019 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 21698 27195 

Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 2877 2877 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 8 187 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 11274 14711 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 14159 17775 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400 861 1330 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 861 1330 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 
Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 2259 2033 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 2259 2033 

ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500 100 491 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 976 532 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 2187 1606 

- з бюджетом 550 102 418 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 130 417 

- з оплати праці 580 306 916 

- з учасниками 590 527 1544 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 



Інші поточні зобов'язання 610 91 133 

Усього за розділом IV 620 4419 6057 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 21689 27195 

Примітки Примiтки викладенi до всiєї звiтностi 

Керівник Кисельов Микола Григорович 

Головний 

бухгалтер 

Бублик Лiдiя Iванiвна 

      КОДИ 

    
Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрхiмпроект" 
за ЄДРПОУ 00205618 

Територія   за КОАТУУ 5910136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство  за КОПФГ 234 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ 6544 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 71.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     

за міжнародними стандартами фінансової звітності V   

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за 31.01.2013 р. 

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 021214 15869 

Податок на додану вартість 015 140 103 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

  025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 21074 15766 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 13044 ) ( 12882 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 8030 2884 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 960 13397 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 2268 ) ( 1581 ) 

Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 900 ) ( 1435 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 
091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 



- прибуток 100 5822 348 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 0 0 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 87 ) ( 58 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 5735 290 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 
176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1077 ) ( 63 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 4665 227 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 4665 227 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

  

  

  

  

  

  

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 990 909 

Витрати на оплату праці 240 12537 8198 

Відрахування на соціальні заходи 250 4377 2897 



Амортизація 260 1392 1434 

Інші операційни витрати 270 3430 2889 

Разом 280 22726 16327 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 1498450 1498450 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1498450 1498450 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 3.11 0.15 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 

акцію 
330 3.11 0.15 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.0 0.70 

Примітки Примiтки до фiнансової звiтностi розкриваються окремо 

Керівник Кисельов Микола Григорович 

Головний 

бухгалтер 

Бублик Лiдiя Iванiвна 

      КОДИ 

    

Дата(рік, 

місяць, 

число) 

2012 | 12 | 31 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрхiмпроект" 

за 

ЄДРПОУ 
00205618 

Територія   
за 

КОАТУУ 
5910136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство  за КОПФГ 234 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ 6544 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 71.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     

за міжнародними стандартами фінансової звітності V   

Звіт про рух грошових коштів 

за 31.01.2013 р. 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 018558 15828 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 1412 4514 

Повернення авансів 030 0 0 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 16098 16889 



Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 3620 ) ( 2867 ) 

Авансів 095 ( 14 ) ( 109 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 1097 ) 

Працівникам 105 ( 9461 ) ( 6351 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 635 ) ( 1053 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 207 ) ( 146 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 334 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 4415 ) ( 2966 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1701 ) ( 1369 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 15882 ) ( 16646 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -201 4627 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -201 4627 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 178 ) ( 212 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -178 -212 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -178 -212 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 5387 6000 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 4997 ) ( 5900 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 32 ) ( 5940 ) 

Інші платежі 360 ( 87 ) ( 58 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 271 -5898 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 271 -5898 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -108 -1483 

Залишок коштів на початок року 410 166 1694 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -21 -45 

Залишок коштів на кінець року 430 37 166 

Примітки Примiтки викладенi окремо 

Керівник Кисельов Микола Григорович 

Головний 

бухгалтер 

Бублик Лiдiя Iванiвна 

      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 



Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укрхiмпроект" за ЄДРПОУ 00205618 

Територія   за КОАТУУ 5910136600 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
Акціонерне товариство  за КОПФГ 234 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ 6544 

Вид економічної діяльності   за КВЕД 71.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     

за міжнародними стандартами фінансової звітності V   

Звіт про власний капітал 

за 31.01.2013 р. 

Стаття Код 
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 2877 0 0 0 8 11274 0 0 14159 

Коригування: 
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 2877 0 0 0 8 11274 0 0 14159 

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 
090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 
130 0 0 0 0 0 4665 0 0 4665 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -1049 0 0 -1049 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 
160 0 0 0 0 179 -179 0 0 0 

  170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 179 3437 0 0 3616 

Залишок на кінець року 300 2877 0 0 0 187 14711 0 0 17775 

Примітки Примiтки викаладенi окремо 

Керівник Кисельов Микола Григорович 

Головний бухгалтер Бублик Лiдiя Iванiвна 

Інформація щодо аудиторського висновку 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

приватного підприємства аудиторської фірми «Альфа-Аудит»  

щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект»,  

яка складена відповідно до МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. 

Адресат  

Аудиторський висновок складено для акціонерів ПАТ «Укрхімпроект» для подання 

національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Вступний параграф  

Аудиторами приватного підприємства аудиторської фірми «Альфа-Аудит», яка здійснює 

свою діяльність у відповідності з Законом України «Про аудиторську діяльність», на 

підставі свідоцтва № 2522 про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 

надають аудиторські послуги одноособо, за рішення Аудиторської палати України від 

23/02/2001 № 99 з терміном дії, продовженим до 02 березня 2016року, проведена 

аудиторська перевірка фінансової звітності складеноїза МСФЗ публічного акціонерного 

товариства «Укрхімпроект» за рік, що закінчився 31/12/2012.  

Відомості про емітента 

Назва емітенат  Публічне акціонерне товариство «Укрхімпроект» 

Скорочена назва емітента  ПАТ «Укрхімпроект» 

Організац.-правова форма  Публічне акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 00205618 

Свідоцтво про державну А01 № 185299 від 18/10/1994 Виконавчим комітетом Сумської 



реєстрацію (зміна 

найменування юр. особи) 

міської ради  

Юридична адреса  40009, Сумська обл., м.Суми, вул. Іллінська, буд. 13 

Телефон  (0542) 27-52-01; (0542)77-00-82  

Заявлений статутний 

капітал в засновницьких 

документах  

Заявлений статутний капітал в засновницьких документах становить 

2877024,00 грн. (Два мільйони вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять 

чотири гривні). Статутний капітал сформований у повному обсязі.  

Середньообл.к.-сть 

працівн. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб): 249 

Опис характеру аудиторської перевірки 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ «Укрхімпроект», складеної 

згідно з МСФЗ, що складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних 

звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який 

закінчився цією датою, а також стислого викладу суттєвих принципів облікової політики 

та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо 

застосованих П(С)БО на МСФЗ.  

Ми провели свою перевiрку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які прийняті в 

якостi національних за рішенням Аудиторської палати України №122/2 від 18/04/2003. 

Стандарти вимагають вiд нас додержуватись етичних принципів, планувати i здiйснювати 

аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що 

фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.  

Аудитор, у відповідності до вимог Цивільного Кодексу України, Закону України «Про 

акціонерні товариства» та професійної етики, не пов’язаний майновими інтересами з 

Товариством чи з його акціонерами.  

До аудиторських процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень в наслідок 

шахрайства чи помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи 

внутрішнього контролю, котрі стосуються підготовки та достовірного представлення 

фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, котрі відповідають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 

товариства. В процесі аудиту застосовані метод документальної та нормативної перевірки.  

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти 

Керівництво ПАТ «Укрхімпроект» несе відповідальність за складання фінансової 

звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою, описаною в попередніх 

параграфах. 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. 

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ «Укрхімпроект» за 

перевіряємий період були: генеральний директор Кисельов Микола Григорович; головний 

бухгалтер – Бублик Лідія Іванівна.  



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 попередня 

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 попередньої 

фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 

аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом 

господарювання попередньої фінансової звітності 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 проведена аудиторська перевірка надає обґрунтовану впевненість для 

висловлення думки відносно фінансового звіту ПАТ «Укрхімпроект» за 2012рік, а 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для формування підстав для висловлення 

умовно-позитивної аудиторської думки.  

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 

Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації фізичних необоротних активів 

перед складанням фінансової звітності за рік, що закінчується 31/12/2012, оскільки дата 

проведення інвентаризації передувала призначенню нас аудитором публічного 

акціонерного товариства «Укрхімпроект». У зв’язку з цим має місце обмеження роботи 

аудитора. Однак, з урахуванням проведених аудиторських процедур i ступеню довiри до 

системи облiку в цiлому, невпевненiсть в достовiрностi кiлькiсного облiку активiв не є 

фундаментальною.  

Умовно - позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливо впливу на фінансові звіти питань, зазначених в 

параграфі «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність 

станом на 31 грудня 2012 року та за рік по вказану дату була підготовлена в усіх суттєвих 

аспектах згідно з принципами, викладеними у попередніх параграфах, де визначено, яким 

чином МСФЗ були застосовані у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності». 

Розкриття іншої допоміжної інформації: 

Розрахунок вартості чистих активів 

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до п. 2 ст. 14 Закону України 

«Про акціонерні товариства» від 17/09/2008 № 514-VI з урахуванням методичних 

рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17/11/2004). Визначення вартостi чистих 

активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 



Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.  

Вартість чистих активів товариства на кінець 2012 року склада 17775 тис.грн. та в 6,2 рази 

перевищує розмір статутного капіталу, відповідно не потребує виконання дій, що 

передбачені п. 3 ст.155 Цивільного Кодексу України.  

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявності 

суттєвих невідповідностей між попередньою фінансовою звітністю, що підлягала 

аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до 

НКЦПФР разом з попередньою фінансовою звітністю: 

Аудиторська думка, сформульована у цьому звіті не стосується іншої інформації, яку 

Товариство має намір розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної 

відповідальності відповідно до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» за 

визначення того, чи належно подано іншу інформацію. 

Виконання значних правочинів (10) і більше відсотків вартості активів товариства 

за даними останньої річної фінансової звітності  

Нами була отримана інформація щодо здійснення Товариством правочинів, які б 

потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акціонерів. 

За результатами виконаних процедур перевірки відповідності виконання значних 

правочинів вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити 

висновок: встановлені Статутом Товариства процедури укладання значних правочинів не 

суперечать вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», а станом на 31/12/2012 

ПАТ «Укрхімпроект» не має кредиторської чи дебіторської заборгованості по 

правочинам, яка б займала більше 10 відсотків активів товариства.  

Стан корпоративного управління, у т.ч. стан внутрішнього аудиту  

Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: загальні збори акціонерів, 

наглядова Рада, генеральний директор, ревізійна комісія. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам 

Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». 

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями 

Статуту.  

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, 

що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. 

Протягом звітного періоду поточне управління фінансово-господарською діяльністю 

здійснював Генеральний директор Товариства в межах повноважень, які встановлено 

Статутом.  

Річні Загальнi збори акцiонерiв за минулi роки скликались та проводились у вiдповiдностi 

до законодавства України.  



Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними 

зборами акціонерів. 

Аудиторські перевірки товариства проводяться не рідше ніж раз на рік.  

Рішення про затвердження зовнішнього аудитора в 2012 році приймала наглядова рада 

товариства.  

Звітний період був перевірений новим зовнішнім аудитором – аудиторською фірмою. 

Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році 

здійснювала ревізійна комісія та зовнішній аудитор. Перевірки були планові. 

Внутрішнього аудитора ПАТ «Укрхімпроект» не має.  

Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку 

Товариство не є професійним учасником фондового ринку.  

Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України 

ПАТ «Укрхімпроект» випуск облігацій не здійснює.  

Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру 

іпотечного покриття 

ПАТ «Укрхімпроект» не має іпотечних облігацій.  

Стан виокнання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами 

ПАТ «Укрхімпроект» не має зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами.  

Віповідність вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з 

управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів 

ПАТ «Укрхімпроект» не є компанією з управління активами, та не має в управлінні 

активи недержавних пенсійних фондів.  

Розкриття інформації про дії, які відбулись протягом звітного року та можуть 

вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни 

вартості його цінних паперів, визначених ч.1 ст.41 Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок».  

Аудитором перевiрено надання особливої iнформацiї до НКЦПФР, та встановлено, що 

особлива iнформацiя протягом 2012 року надавалась. 02.03.2012 року було оприлюднено 

спростування неповної інформації про Загальні збори акціонерів та подано повну 

інформацію про останні. 

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викревлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності») 



В ході проведення аудиторської перевірки, плануючи і здіййснюючи аудит відповідно до 

принципу професійного скптезизму, розглянуто можливість випадків шахрайства, в т.ч.: 

навмистних викревлень, які є результатом неправдивої фінансової звітності та викревлень, 

які є результатом привласнення активів. При цьому факт здійснення аудиту може діяти як 

запобіжний засіб, але аудитор не несе (і не може нести) відповідальність за запобігання 

шахрайству обо помилки.  

Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викревлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства, в ході проведення аудиторскої перевірки, було здійснено у відповідності до 

внутрішньофірмових положень приватного підприємства аудиторської фірми «Альфа-

Аудит». Фактів викревлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та помилок 

виявлено не було.  

Крім того, у відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що 

проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо 

здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в 

наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність». 

Відомості про аудиторську фірму  

Назва  Приватне підприємство аудиторська фірма «Альфа-Аудит» 

Код за ЄДРПОУ 31312205 

Відомості про державну 

реєстрацію  

Виконавчий комітет Сумської міської ради народних депутатів 

22/01/2001, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

серії АО1 № 102522, номер запису 1 632 120 0000 006733 

Номер свідоцтва 2522  Внесено до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають 

аудиторські послуги одноособо, рішенням Аудиторської палати 

України від 23/02/2001р. № 99 з терміном дії до 23/02/2006, 

продовженого за рішенням Аудиторської палати України від 

27/01/2011 № 227/3 на термін до 02/03/2016. 

Місцезнаходження  40009, м.Суми, вул. Расковой, буд. 34 

Телефон, факс  (0542) 79-37-47; 095-180-33-66; 067-773-65-23; факс (0542) 611-

743 

Відомості про аудиторів, що виконували та контролювали аудиторську перевірку:  

1. Аудитор  Літвинова Лариса Тихонівна  

Номер та термін дії 

сертифікату, ким виданий  

Сертифікат серії А № 004455 виданий Аудиторською Палатою 

України 26/12/2000 з терміном дії до 26/12/2014 

2. Аудитор  Середа Віталій Михайлович 

Номер та термін дії 

сертифікату, ким виданий  

Сертифікат серії А № 004705 виданий Аудиторською Палатою 

України 22/06/2001 з терміном дії до 22/06/2015 

3. Аудитор- контролер  Жилавий Ігор Іванович 

Номер та термін дії Сертифікат серії А № 005778 виданий Аудиторською Палатою 



сертифікату, ким виданий  України 29/04/2004 з терміном дії до 29/04/2014  

Назва виданого 

підсумкового документу, 

дата видачі 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) про 

попередню фінансову звітність за МСФЗ публічного 

акціонерного товариства «Укрхімпроект» за 2012рік з датою 

видачі - від 12/04/2013 

Місце проведення 

аудиторської перевірки та 

дата видачі висновку  

м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, ПАТ «Укрхімпроект» 

12 квітня 2013 

Основні умови договору 

Аудит фінансової звітності ПАТ «Укрхімпроект» здійснено на підставі договору від 

другого січня дві тисячі тринадцятого року за № 02-01/13. Предметом даного договору 

визначено - перевірка фінансової звітності ПАТ «Укрхімпроект» з метою висловлення 

незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності 

фінансової звітності за 2012рік вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій 

політиці, адекватності відображення результатів господарювання за відповідний період.  

Перевірка розпочата: 14 січня 2013.  

Перевірка закінчена: 12 квітня 2013.  

Аудитор, директор ПП АФ «Альфа-Аудит» Лiтвинова Л.Т. 

12 квітня 2013 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Дохід від реалізації НТП склав всього 21214 тис.грн., в т.ч.: проектні 
роботи, виконані власними силами 21214 тис.грн.; субпідрядні роботи 826 

тис.грн. 

Чистий дохід від реалізації інжинірингових послуг склав: 21074 тис.грн. 
(21214 тис.грн. - 140 тис.грн. ПДВ), що на 5308 тис. грн. більше в 

порівнянні з 2011 роком. 

При збільшенні чистого доходу на 5 308 тис.грн., собівартість реалізованої 
продукції збільшилася на 1385 тис. грн. і склала 13044 тис.грн. 

Адміністративні витрати за 2012 склали 2268 тис.грн. 

  

Інші операційні витрати склали 900 тис.грн. в. т.ч.: втрати від операційної 

курсової різниці 233 тис.грн.; інші витрати 648 тис.грн.; собівартість 
реалізованої валюти 19 тис.грн. 



Інші доходи склали 960 тис.грн., в т.ч.: доходи від операційної курсової 

різниці 551 тис.грн.; доходи від операційної оренди активів 124 тис.грн.; 
доходи від реалізації іноземної валюти 115 тис.грн.; дохід від списання 

кредиторської заборгованості по Інституту «Спецавтоматика» 92 тис.грн.; 
дохід від списання відрахувань на культурно-масові заходи 78 тис.грн.; 
відсотки банку за отриманий кредит 87 тис.грн. 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування склав 5735 тис.грн. 

Податок на прибуток за 2012 склав 1070 тис.грн. Чистий прибуток за 
2012р. склав 4665 тис. грн. (5735 тис.грн. - 1070 тис.грн.). 

На виплату заробітної плати та інші господарські потреби отримано з банку 

кредит в сумі 5387 тис.грн. Простроченої заборгованості за кредитом на 
01.01.13 р. немає. 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2013г. складає 4745,0 тис.грн., 
в т.ч: 

тис.грн. 

I. За замовникам, в тому числі: 4621 

«Зеромакс Компанія GmbH» 2565 

Outotek GmbH 1054 

ВАТ «СУМЗ» 513 

Gallaxy Drilling 180 

ПАТ «Український нафтогазовий інститут» 163 

ВАТ «Сумихімпром» 128 

ЗАТ «Карабашмедь» 18 

II. Розрахунки з бюджетом в тому числі: 3 

Податок на землю 3 

III. Інші дебітори в тому числі: 121 

ВАТ «Сумиобленерго» 55 

Розрахунки з фондом соціального страхування 47 

Підписка 7 

ПрАТ «Аркада» 6 

Розрахунки з підзвітними особами 5 

Захлевская І.М. (Орендар) 1 



За несвоєчасну оплату проектних робіт подано позовні заяви по наступним 
замовникам: 

ВАТ «Сумихімпром» 

За договором № 1-555 від 20.08.2008г. по реконструкції СКЦ 4 із 
приведенням потужності до 300 тис.тонн за рік. Є рішення господарського 

суду Сумської обл. від 19.10.2009 р. про затвердження мирової угоди у сумі 
266 840грн. Протягом 2010-2011р.р. проведено часткове погашення 

заборгованості на користь ПАТ «Укрхімпроект» на суму 138468грн . 

14.03.2012г. подано позовну заяву про визнання кредиторських вимог 
кредитора ПАТ «Укрхімпроект» на суму 128 372грн. і включення до реєстру 
кредиторів ПАТ «Сумихімпром». Процедура санації по ПАТ «Сумихімпром» 

встановлена до жовтня 2013р. 

Компанія «Зеромакс» (Швейцарія) 

По Компанії «Зеромакс» (Швейцарія) за договором № 5-44 від 20.05.2009г. 
на виконання проектних робіт для об'єкту «Установка осушки газу УПБС 

УДП Мубарекський ГПЗ» вартістю робіт 420 000 дол США. Дебіторська 
заборгованість становить 320888 долл. США (2554,8 тис.грн.). Є рішення 
господарського суду Сумської обл., Яке вступило в силу 28.02.2011г. про 

стягнення дебіторської заборгованості з представництва компанії. 
Адвокатом Томасом Римом відкрито провадження по банкрутству Компанії 
«Зеромакс». ПАТ «Укрхімпроект» включено до реєстру кредиторів. 

Юридична служба ПАТ «Укрхімпроект» постійно веде листування з 
адвокатом з банкрутства Томасом Римом.  

Кредиторська заборгованість на 01.01.2013г. склала 5566 тис.грн., в тому 

числі: 

тис.грн. 

I. Субпідрядним організаціям, в тому числі: 242 

ТОВ «Стройпромбезопасность» 139 

ВАТ «Уралгіпромез» 53 

Інститут «Спецавтоматика», Луганськ 50 

II. Інші кредитори,  в тому числі: 290 

СНВО ім.Фрунзе (опалення) 219 

ТОВ «Будсвіт» 37 

АЛЬФА-А Охоронно-дет. агенція (охорона) 13 

Технічний центр радіосистем (Інтернет) 6 

Укртелеком Сумська філія (послуги зв'язку) 5 



НВКПП «Спектр-АС» 4 

Велтон-телеком (послуги зв'язку) 2 

ДХЛ Інтернешнл 2 

Інші 2 

III. Отримані аванси, в тому числі: 1606 

ЗАТ «Карабашмедь» 891 

ПАТ СНВО ім.М.В.Фрунзе » 418 

Outotek GmbH 297 

IV. Платежі до бюджету, в тому числі: 418 

З податку на прибуток 256 

По прибутковому податку з громадян 158 

По ПДВ 4 

V. Розрахунки з пенсійним фондом 417 

VI. Розрахунки з оплати праці (поточна заборгованість) 916 

VII. Розрахунки з учасниками (депоновані дивіденди), в т.ч.: 1544 

Юридичним особам 997 

Фізичним особам 547 

VIII. Інші поточні зобов’язання, в т.ч.: 133 

Розрахунки з підзвітними особами 114 

Податковий кредит 10 

Виконавчі листи (аліменти) 9 

Незавершене виробництво у кошторисній вартості робіт на 01.01.13 р. 
складає 13612,6 тис.грн., в тому числі: 

тис.грн. 

Outotek GmbH, д. № 1245-11  3385,3 

ЗАТ "Карабашмедь», д. № 5-72  898,6 

ЗАТ "Карабашмедь», д. № 5-73  57,9 

ЗАТ "Карабашмедь», д. № 5-75/245  921,3 

РН-ЮганскнефтегазООО, д. № 5-78  4086,0 



ПАТ «СНВО ім.М.В.Фрунзе», д. № 10-339 (Бозой)  1394,0 

ВАТ «Сургутнафтогаз», д. № 5-77 (товарний парк)  2869,5 

За перехідним об'єктам на 01.01.2013г. є 7 договорів. Перехідні обсяги за 
цими договорами становлять 4582,9 тис.грн., в тому числі: 

Тис.грн. 

Авторський нагляд на м / р. «Урга», д. № 5-68  89,5 

ДКС на м / р. «Урга», Узбекистан, д. № 5-58  440,0 

ЗАТ "Карабашмедь», д. № 5-72  971,2 

Авторський нагляд, ЗАТ "Карабашмедь», д. № 5-73  130,3 

Outotek GmbH  1239,2 

ВАТ «Сургутнафтогаз», д. № 5-77 (товарний парк)  212,7 

ЗАТ "Карабашмедь», д. № 5-75/245 (генпроектування)  1500,0 

Праця і зарплата 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 
2012 рік склала 234 осіб, що на 5 осіб більше, ніж у 2011 році. 

Протягом року прийнято 26 чол., звільнено 13 чол. Станом на 01.01.13 р. 
облікова чисельність штатних працівників склала 249 чол. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників та працюючих за 

договорами ЦПХ в еквіваленті повної зайнятості склала 233 особи, тобто 
збільшилася в порівнянні з минулим роком на 14 осіб. 

Відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін склали 1252 

люд.-годин. 

Фонд оплати праці усіх працівників за звітний рік склав 12021,6 тис.грн., в 
т.ч. штатних працівників - 11900,8 тис.грн. 

Склад фонду оплати праці штатних працівників наступний: 

тис.грн. 

Фонд основної заробітної плати  7802,7 

Фонд додаткової зарплати (Надбавки та доплати до 
посадових окладів, оплата тарифних і навчальних відпусток) 

4076,2 

Заохочувальні та компенсаційні виплати (Премії, 21,9 



матеріальна допомога) 

    

Фонд зарплати за трудовими угодами склав  120,8 

Капітальні інвестиції 

Придбано необоротних активів на суму 118 тис.грн. в т.ч.: 

основні засоби 19 тис.грн. 

нематеріальні активи 99 тис.грн. 

Придбання та оновлення програмного забезпечення склало 97 тис.грн. 

У грудні 2012 року Спостережною радою затверджено бюджет на 2013 рік, 
в який включені наступні основні показники: 

Тис.грн. 

Доходи в т.ч.:  42 168 

реалізація інжинірингових робіт  42066 

доходи від оренди  102 

    

Витрати в т.ч.:  32 911 

ФОП з нарахуваннями  21055 

витрати на відрядження  1870 

послуги сторонніх організацій  2241 

матеріали  459 

енергоресурси  842 

субпідряд  2754 

операційні податки  34 

амортизація  1029 

відсотки за кредитами  102 

податок на прибуток  2168 

коректив ПДВ  357 

    



Чистий прибуток  9257 

Рентабельність,%  22% 

  

Намічені бізнес-планом заходи на 2013 р. необхідно в мінімальні терміни 
забезпечити обсягами робіт і закінчити комплектацію технічної 

автоматизованої системи тривимірного проектування, придбати необхідні 
для цього програми, навчити персонал відділів для повного впровадження 

автоматизованого проектування, закінчити впровадження електронного 
архіву проектно-кошторисної документації, що забезпечить необхідну 
конкурентоспроможність нашої продукції на світовому ринку і дозволить 

оптимізувати строки розробки проектної документації. 

У висновку хочу побажати всім нам стабільності та удачі в 2013 році у 
вирішенні фінансових і технічних проблем і щоб робота ПАТ 
«Укрхімпроект» була прибутковою. 

  

Генеральний директор М.Г. Кисельов 

  

  

  

Опис діяльності 

Публічне акціонерне товариство «Укрхімпроект» було створене у 1956 році у 

формі комплексного проектного відділу (КПВ 1) союзного проектного 
інституту «Діпрохім», з 1970 року – Сумська філія «Діпрохіму», з 1991 року – 
Проектний інститут «Укрдіпрохім», з 1994 року Відкрите акціонерне 

товариство «Укрхімпроект». У відповідності до норм нового Закону України 
«Про акціонерні товариства» у 2011 році компанія здійснила 

перереєстрацію та змінила назву на «Публічне акціонерне товариство 
«Укрхімпроект» - комплексний проектний інститут з проектування об'єктів 
промислового і цивільного призначення, інженерним обстеженням 

будинків, споруд і будівельних конструкцій у хімічній, нафтохімічній, 
нафтопереробній, газовій промисловості, агропромисловому комплексі, 

промисловості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. 

 
Основні напрямки діяльності: 

 Розробка проектно-кошторисної документації для нового 
будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення 

підприємств, окремих виробництв, будівель і споруд. 



 Розробка конструкторської документації нестандартизованого 

устаткування. 

 Авторський нагляд за будівництвом. 

 Інженерні обстеження будівель, споруд, будівельних конструкцій, 
розробка документації для їхнього відновлення, капітального 

ремонту, реконструкції. 

 Паспортизація будівель і споруд. 

  

Інститут здійснював генеральне проектування Сумського і Вінницького 
виробничих об'єднань «Хімпром», Одеського суперфосфатного, 

Константинівського і Чарджоуського хімічних і Комсомольського-на-Амурі 
сірчанокислотного заводів. Брав участь у проектуванні об'єктів за 
кордоном (В'єтнам, Куба, Кіпр, Алжир).  

За проектами інституту збудовані і працюють об'єкти виробничого, 

підсобного й обслуговуючого призначення, інженерні мережі й 
спорудження підприємств генерального проектування, а також 

виробництва продуктів основної хімії на багатьох підприємствах України, 
Росії, Білорусії, Литви, Азербайджану, Вірменії, Туркменістану, 
Узбекистану, Казахстану, у Республіці Куба. 

Основною спеціалізацією інституту до 1992 р. були технології основної 

хімії: сірчана кислота, мінеральні добрива й солі. В 1992 р. проектом 
компресорної станції природного газу на Качанівському ГПЗ (Україна) було 

відкрито новий напрямок діяльності інституту – газова й нафтохімічна 
промисловості, а з 2000р. інститут почав проектування багатоповерхових 
житлових будинків. ПАТ «Укрхімпроект» працює в тісному співробітництві 

з ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе». ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе» є 
замовником, розробником технологічних процесів і обладнання, 

виробником технологічного обладнання, виконує будівельні, шефмонтажні 
та пусконалагоджувальні роботи, будує об'єкти «під ключ», проводить 
навчання експлуатаційного і обслуговуючого персоналу; ПАТ 

«Укрхімпроект» розробляє проектну і робочу документацію, здійснює 
авторський нагляд за будівництвом. Така схема роботи скорочує строки 
проектування, будівництва і введення об'єктів в експлуатацію. 

Інститут складає проекти в наступних галузях народного господарства : 

Хімічна промисловість 

 Сірчана кислота із сірки, сірководню, колчедану, залізного купоросу; 
 Олеум; 
 Реактивна сірчана кислота; 

 100%SO2; 
 Суперфосфат гранульований,амонізований; 
 Амофос, діамонійфосфат; 



 Кормові фосфати(трикальційфосфат, дікальційфосфат, 

монокальційфосфат); 
 Фосфатна кислота (дигідратний чи напівгідратний процес 

екстракції); 
 Упарювання екстракційної фосфорної кислоти; 
 Сульфат амонію; 

 Складні добрива з різними співвідношеннями N:P:К;  
 Мінеральні солі; 

 Пігменти (жовті, білі, червоні); 
 Сірчанокислий алюміній; 
 Вапно; 

 Нейтралізація стоків з утилізацією відходів; 
 Очищення й утилізація газів, що відходять. 

Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість 

 Ректифікація нафти, нафтового і газового конденсату; 

 Кондиціювання прямогонного бензину; 
 Регенерація й утилізація рідких і газосумістких відходів різних 

виробництв (відпрацьована сірчана кислота, кислі гудрони); 

 Склади нафтопродуктів зі зливноналивними спорудами; 
 Мінізаводи з переробки нафти і конденсату (УПКН-20,40,50); 
 Установки комплексної підготовки нафти (УКПН). 

Газова промисловість 

 Компресорні газоперекачувальні станції ( у тому числі газліфтні); 
 Газофракційні, маслоабсорбційні установки; 
 Установки комплексної підготовки газу (УКПГ). 

Чорна і кольорова металургія  

 Сірчана кислота з відходних газів ( у тому числі із сірководню) 

Промисловість будівельних матеріалів 

 Сепарована крейда; 
 Глиняна та силікатна цегла; 
 Керамзитовий гравій; 

 в'яжучі на основі фосфогіпсу; 
 асфальтобетон 

Агропромисловий комплекс 

 суспендовані добрива; 

 добрива з торфу, сапропелю; 
 тукосуміші з різними добавками; 
 органо-мінеральні добрива; 

 склади мінеральних добрив. 

  



Будівлі, споруди, мережі і системи 

 виробничі будівлі; 
 адміністративно-побутові будівлі; 
 громадські будівлі і споруди; 

 житлові будівлі; 
 котельні установки; 
 газові мережі, газообладнання; 

 вузли обліку газу, теплової енергії, води; 
 водопостачання, каналізація; 

 опалення, вентиляція, кондиціювання; 
 електропостачання, автоматизація, зв'язок, сигналізація, АСК. 

ПАТ «Укрхімпроект» виконує і розробляє: 

 ТЕО інвестицій; 
 Оцінку впливу об'єктів будівництва на навколишнє середовище; 

 Паспортизацію будівель і споруд; 
 Інженерні обстеження будівель, споруд і будівельних конструкцій; 

 Заміри міцності та визначення фізико механічних характеристик 
бетону, цегли, розчину, деревини; 

 Визначення хімічного складу та механічних характеристик елементів 

металоконструкцій; 
 Визначення діаметра та розміщення арматури в залізобетонних 

конструкціях; 
 Заміри параметрів вібрації обладнання і будівельних конструкцій з 

видачею рекомендацій по її зменшенню; 

 Визначення напружено деформаційного стану конструкцій; 
 Товщинометрію; 
 Дефектоскопію; 

 Визначення характеру і виду корозійного руйнування будівельних 
конструкцій з видачею рекомендацій з хімзахисту; 

 Геодезичні спостереження за кренами споруд (труби, вежі,силоси та 
ін.), за осадками і деформаціями будинків і споруд; 

 Вимірювання прогинів будівельних конструкцій; 

 Інструментальна вивірка великогабаритного обладнання, 
підкранових колій. 

 Проект капітального ремонту; 
 Проект підсилення окремих конструкцій або їх елементів; 
 Рекомендації з безаварійної експлуатації; 

 Вихідні дані для проектування реконструкції. 

Інститут має державні ліцензії на проектні роботи для будівництва в 
Україні і на території Російської Федерації.  

В інституті розроблена, сертифікована й функціонує Система менеджменту 

якості СМК, сертифікат BUREAU VERITAS Certification ISO 9001:2000 від 
12 жовтня 2004р. (ресертифікація 17 червня 2011р.) 

Юридична адреса ПАТ «Укрхімпроект»: 



Україна 40009 м.Суми, вул.Іллінська, 13 

Станом на 31 грудня 2012 року кількість працівників ПАТ «Укрхімпроект» 
становила 

  31.12.2012 31.12.2011 01.01.2011 

Кількість працівників (чол.) 249 237 240 

  

Станом на 31 грудня 2012 р., 31 грудня 2011 р. і 1 січня 2011р., виходячи 

з кількості акцій в обороті, склад акціонерів є наступним: 

Акціонери 31.12.2012, 

% 

31.12.2011, 

% 

01.01.2011, 

% 

Юридичні особи нерезиденти: 75,5612 75,5612 75,5612 

Stremvol Holdings Limited, Кіпр 75,4676 75,4676 75,4676 

Energy Standard industries Limited 0,0001 0,0001 0,0001 

Юридичні особи резиденти:       

ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» 0,0001 0,0001 0,0001 

АТ «Міжнародний фонд промислових 

інвестицій «НефтьГазПром» 

0,0934 0,0934 0,0934 

Фізичні особи нерезиденти 0,0444 0,0444 0,0444 

Фізичні особи резиденти 24,3944 24,3944 24,3944 

Всього 100% 100% 100% 

  

  

  

Основа складання звітності 

Ця фінансова звітність складена на основі міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Дата застосування Міжнародних Стандартів 

фінансової звітності управлінським персоналом визначена 01.01.2011 року.  

Фінансова звітність представлена у гривнях («грн.»), всі суми округлені до 
найближчої тисячі, якщо не зазначено інше. 



Ця фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 р. та за рік, що 

закінчився на зазначену дату, була дозволена до випуску З1 грудня 2012. 

Заява про відповідність 

Перший повний пакет фінансової звітності за рік, що закінчується 
складено станом на 31 грудня 2012 року. У цій фінансовій звітності подано 

усю порівняльну інформацію, як цього вимагають МСФЗ. 

Як компанія, що вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової 
звітності МСФЗ, Товариство застосовує МСФЗ 1 "Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності" та обрало рік, що 
закінчується 31 грудня 2012 p., першим роком прийняття МСФЗ, 
опублікованих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

"РМСБО", та інтерпретацій, опублікованих Комітетом з тлумачення 
міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ") РМСБО, та інтерпретацій 
Постійного комітету з інтерпретацій ("ПКІ"), затверджених Комітетом з 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("КМСБО"), що 
залишаються чинними. МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на 

МСФЗ, скласти звіт про фінансовий стан згідно з МСФЗ на початок періоду 
на дату переходу на МСФЗ. Цей звіт про фінансовий стан є відправним 
пунктом для ведення бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ. Згідно з 

МСФЗ 1, для компаній, які застосовують МСФЗ у 2012 році, звіт про 
фінансовий стан згідно з МСФЗ на початок періоду буде датований 

1 січня 2011 p., що є початком першого порівняльного періоду для 

включення до фінансової звітності згідно з МСФЗ. Згідно з МСФЗ 1, 
Товариство застосовує уніфіковані бухгалтерські принципи у звіті про 
фінансовий стан згідно з МСФЗ на початок періоду на дату переходу та 

протягом усіх періодів, представлених у її першій повній фінансовій 
звітності, складеній згідно з МСФЗ. Ці принципи облікової політики 

відповідають кожному МСФЗ, що діє на звітну дату першої повної 
фінансової звітності, складеної згідно з МСФЗ (тобто, на 31 грудня 2012 
року). 

Під час складання фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво 

застосовує МСФЗ, що є чинними станом на дату складання такої 
фінансової звітності згідно з МСФЗ, та враховує Проекти будь-яких МСФЗ, 
наявні на зазначену дату. У результаті прийняття нових МСФЗ, які 

набудуть чинності 01 січня 2011 р. (дата першого повного застосування 
МСФЗ).  

Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ 

вплинув на фінансовий стан Товариства, фінансові результати і грошові 
потоки, відображені у звітності. 

Вплив переходу на МСФЗ 

Узгодження власного капіталу Товариства у звітності за попередніми 
П(С)БО з власним капіталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати 
переходу на МСФЗ- 01 січня 2011 року та дати кінця найпізнішого періоду, 



відображеного в найостанніших річній фінансовій звітності Товариства за 

попередніми П(С)БО – 31 грудня 2012 року. 

Актив 
Код 

рядка 

П(С)БО на 

01.01.2011р. 

Вплив 

переходу 

на МСФЗ 

МСФЗ на 

01.01.11р. 

1 2 3 4 5 

І. Необоротні активи         

Нематеріальні активи:         

залишкова вартість 010 795   795 

первісна вартість 011 1865   1865 

накопичена амортизація 012 (1070)   (1070) 

Незавершені капітальні інвестиції 020       

Основні засоби:         

залишкова вартість 030 3162 15701 18863 

первісна вартість  031 9261 15701 24962 

знос 032 (6099)   (6099) 

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       

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056       

Знос інвестиційної нерухомості 057       

Відстрочені податкові активи 060       

Інші необоротні активи 070       

Усього за розділом І 080 3957 15701 19658 

ІІ. Оборотні активи         

Виробничі запаси 100 7   7 

Поточні біологічні активи  110       

Незавершене виробництво 120 901   901 

Готова продукція 130       

Товари 140       

Векселі одержані 150       

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:         

чиста реалізаційна вартість  160 4938 (2704) 2234 

первісна вартість 161 4938   4938 

резерв сумнівних боргів 162   (2704) (2704) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:         

з бюджетом  170 1188   1188 



за виданими авансами 180       

з нарахованих доходів 190       

із внутрішніх розрахунків 200       

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 57 16 73 

Поточні фінансові інвестиції 220       

Грошові кошти та їх еквіваленти:         

в національній валюті 230 1692   1692 

у тому числі в касі 231 1   1 

в іноземній валюті 240 2   2 

Інші оборотні активи 250       

Усього за розділом ІІ 260 8785 (2688) 6097 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 16 (16)   

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275       

Баланс 280 12758 12997 25755 

Пасив 
Код 

рядка 

П(С)БО на 

01.01.2011р. 

Вплив 

переходу 

на МСФЗ 

МСФЗ на 

01.01.11р. 

1 2   3 4 

І. Власний капітал         

Статутний капітал 300 2877   2877 

Пайовий капітал 310       

Додатковий вкладений капітал 320       

Інший додатковий капітал 330 919 (919)   

Резервний капітал 340 636   636 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (4) 11051 11047 

Неоплачений капітал 360       

Вилучений капітал 370       

Усього за розділом І 380 4428 10132 14560 

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів         

Забезпечення виплат персоналу 400   194 194 

Інші забезпечення  410       

  415       

  416       

  417       

  418       

Цільове фінансування 
2
 420       

Усього за розділом ІІ 430   194 194 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання         

Довгострокові кредити банків 440       

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450       

Відстрочені податкові зобов’язання 460   2671 2671 

Інші довгострокові зобов’язання 470       

Усього за розділом ІІІ 480   2671 2671 

ІV. Поточні зобов’язання         

Короткострокові кредити банків 500       



Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 

      

Векселі видані 520       

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 

882   882 

Поточні зобов’язання за розрахунками:         

з одержаних авансів 540 68   68 

з бюджетом 550 121   121 

з позабюджетних платежів 560       

зі страхування 570 100   100 

з оплати праці 580 244   244 

з учасниками  590 6715   6715 

із внутрішніх розрахунків 600       

  605       

Інші поточні зобов’язання 610 200   200 

Усього за розділом ІV 620 8330   8330 

V. Доходи майбутніх періодів 630       

Баланс 640 12758 12997 25755 

Актив 
Код 

рядка 

П(С)БО на 

31.12.12р. 

Вплив 

переходу 

на МСФЗ 

МСФЗ на 

31.12. 12р. 

1 2 3 4 5 

І. Необоротні активи         

Нематеріальні активи:         

залишкова вартість 010 314   314 

первісна вартість 011 2081   2081 

накопичена амортизація 012 (1767)   (1767) 

Незавершені капітальні інвестиції 020       

Основні засоби:         

залишкова вартість 030 2696 14166 16862 

первісна вартість  031 8989 15700 24689 

знос 032 (6293) (1534) (7827) 

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 

      

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056       

Знос інвестиційної нерухомості 057       

Відстрочені податкові активи 060       



Інші необоротні активи 070       

Усього за розділом І 080 3010 14166 17176 

ІІ. Оборотні активи         

Виробничі запаси 100 27   27 

Поточні біологічні активи  110       

Незавершене виробництво 120 7667 236 7903 

Готова продукція 130       

Товари 140       

Векселі одержані 150       

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:         

чиста реалізаційна вартість  160 4621 (2693) 1928 

первісна вартість 161 4621   4621 

резерв сумнівних боргів 162   (2693) (2693) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:         

з бюджетом  170 3   3 

за виданими авансами 180       

з нарахованих доходів 190       

із внутрішніх розрахунків 200       

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 114 7 121 

Поточні фінансові інвестиції 220       

Грошові кошти та їх еквіваленти:         

в національній валюті 230 5   5 

у тому числі в касі 231 2   2 

в іноземній валюті 240 32   32 

Інші оборотні активи 250       

Усього за розділом ІІ 260 12469 (2450) 10019 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 7 (7)   

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275       

Баланс 280 15486 11709 27195 

  

Пасив 
Код 

рядка 

П(С)БО на 

31.12.12р. 

Вплив 

переходу 

на МСФЗ 

МСФЗ на 

31.12. 12р. 

1 2   3 4 

І. Власний капітал         

Статутний капітал 300 2877   2877 

Пайовий капітал 310       

Додатковий вкладений капітал 320       

Інший додатковий капітал 330 919 (919)   

Резервний капітал 340 187   187 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 4116 10595 14711 

Неоплачений капітал 360     ( ) 

Вилучений капітал 370     ( ) 

Усього за розділом І 380 8099 9676 17775 

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів         



Забезпечення виплат персоналу 400 1330   1330 

Інші забезпечення  410       

  415       

  416       

  417       

  418       

Цільове фінансування 
2
 420       

Усього за розділом ІІ 430 1330   1330 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання         

Довгострокові кредити банків 440       

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450       

Відстрочені податкові зобов’язання 460   2033 2033 

Інші довгострокові зобов’язання 470       

Усього за розділом ІІІ 480   2033 2033 

ІV. Поточні зобов’язання         

Короткострокові кредити банків 500 491   491 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 

      

Векселі видані 520       

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 

532   532 

Поточні зобов’язання за розрахунками:         

з одержаних авансів 540 1606   1606 

з бюджетом 550 418   418 

з позабюджетних платежів 560       

зі страхування 570 417   417 

з оплати праці 580 916   916 

з учасниками  590 1544   1544 

із внутрішніх розрахунків 600       

  605       

Інші поточні зобов’язання 610 133   133 

Усього за розділом ІV 620 6057   6057 

V. Доходи майбутніх періодів 630       

Баланс 640 15486 11709 27195 

Ця фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості. 

  

Суттєві облікові судження та оцінки 

Складання фінансової звітності Товариства згідно з МСФЗ вимагає від 
керівництва суджень, оцінок та припущень, які впливають на подані у 
фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів та зобов'язань, а також 

розкриття інформації про умовні зобов'язання на звітну дату. Однак 
невизначеність щодо цих припущень та оцінок може призвести до 



необхідності суттєвих коригувань балансової вартості активів та 

зобов'язань, які зазнають впливу в майбутньому. 

Нижче подані основні припущення, що стосуються майбутнього та інших 
основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі 

значний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до 
балансової вартості активів протягом наступного фінансового року: 

Резерв сумнівної заборгованості 

Товариство регулярно проводить аналіз дебіторської заборгованості на 

предмет зменшення корисності. Виходячи з наявного досвіду, Товариство 
використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності 
в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів, і відсутній 

достатній обсяг фактичних даних про аналогічних дебіторів. Товариство 
аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі 
даних спостережень, що вказують на несприятливу зміну в статусі 

погашення зобов'язань позичальниками в складі групи або зміну 
економічних умов національного чи місцевого рівня, що співвідноситься з 

випадками невиконання зобов'язань за активами у складі групи.  

Керівництво використовує оцінки, засновані на історичних; даних про 
структуру збитків стосовно активів з аналогічними характеристиками 
кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення корисності за 

Компаніями дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, 
Товариство використовує своє судження при коригуванні даних 

спостережень стосовно групи дебіторської заборгованості для відображення 
поточних обставин. 

  

Податкове та інше законодавство 

Українське податкове законодавство та регуляторна база, зокрема 

валютний контроль та митне законодавство, продовжують розвиватися. 
Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, та можуть 
тлумачитись місцевими, обласними і центральними органами державної 

влади та іншими урядовими органами по-різному. Випадки непослідовного 
тлумачення не є незвичайними. Керівництво вважає, що тлумачення ним 
положень законодавства, що регулюють діяльність компанії, є правильним, 

і що Товариство дотрималось усіх нормативних положень, а всі передбачені 
законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані. 

Водночас існує ризик того, що операції та правильність тлумачень, які не 

були оскаржені регулятивними органами в минулому, будуть поставлені під 
сумнів у майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з плином 
часу. Визначення сум та ймовірності негативних наслідків можливих 

незаявлених позовів не є доцільним. 

  



Відстрочений податковий актив 

Відстрочені податкові активи визнаються за усіма неоподатковуваними 
тимчасовими різницями у разі, якщо існує імовірність, що буде отриманий 
податковий прибуток, до якого можна застосувати неоподатковувану 

тимчасову різницю. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення 
вартості відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані 
виходячи з імовірних строків та рівня оподатковуваного прибутку 

майбутніх періодів, а також стратегії податкового планування в 
майбутньому. 

Основні принципи облікової політики 

Основні засоби 

Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю (група 3 «Будівля 
та споруди», група 4 «Машини та обладнання», група 5 «Транспортні 

засоби», група 6 «Інструменти, прилади, інвентар»); собівартістю або 
умовною собівартістю (стосовно активів, придбаних до дати переходу на 
МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення 

корисності. 

Справедлива вартість основних засобів переважно визначена за 
амортизованою вартістю заміщення. 

Амортизація нараховується за лінійним методом протягом очікуваних 

строків корисного використання кожного активу.  

Середні строки корисного використання кожного активу є такими: 

Групи  Роки 

Будівля та споруди 35  

Машини та обладнання від 2 років згідно гарантії 

Транспортні засоби  3,5 - 5 

Інструменти, прилади, інвентар  20 

Собівартість основних засобів включає витрати, пов'язані з заміною 
частини основних засобів, які визнані за фактом понесення, якщо вони 

відповідають критеріям визнання. Аналогічно, при проведенні основних 
технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової 
вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всі необхідні 

для такого визнання критерії. Всі інші витрати на ремонти та технічне 
обслуговування відображаються у складі прибутку або збитку по мірі їх 

понесення 



Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет 

зменшення корисності, коли певні події чи зміна обставин вказують на те, 
що балансова вартість активу не зможе бути відшкодована. У випадку 

виявлення ознак зменшення корисності активу та перевищення його 
балансової вартості над оціночною відшкодовуваною вартістю вартість 
такого активу або одиниці, що генерує грошові потоки, списується до 

вартості очікуваного відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування 
активів визначається як більша з двох величин: чистої ціни продажу 

активу або вартості використання активу. 

Перерахунок іноземної валюти  

Фінансова звітність згідно з МСФЗ складена у гривнях ("грн."), що є 
функціональною валютою і валютою подання звітності. Операції в 
іноземній валюті первісно відображаються у функціональній валюті за 

обмінним курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і 
зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у 

функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Всі 
курсові різниці включаються до звіту про сукупний дохід згідно з МСФЗ. 
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній 

валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату первісної 
операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в 
іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, який діяв на дату 

визначення справедливої вартості. 

Зменшення корисності нефінансових активів 

На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності ознак 
можливого зменшення корисності активів. За наявності таких ознак або 

при необхідності проведення щорічного тестування на предмет зменшення 
корисності Товариство визначає суму відшкодування активу. Сума 

відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої вартості 
активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат 
на реалізацію і вартості використання. Сума відшкодування активу 

визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує 
надходження коштів і ці кошти, в основному, не залежать від інших 
активів або груп активів. Коли балансова вартість активу або одиниці, що 

генерує грошові потоки, перевищує суму його/її відшкодування, 
вважається, що його/ії корисність зменшилась, і його/її вартість 

списується до суми відшкодування. При оцінці вартості використання 
очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з 
використанням ставки дисконту (до оподаткування), що відображає 

поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики, властиві цьому 
активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на 
реалізацію враховуються останні операції на ринку. У разі неможливості 

визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. 
Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами, 

котируваннями акцій підприємств які вільно обертаються на відкритому 
ринку цінних паперів, чи іншими показниками справедливої вартості, що є 
в наявності. 



Розрахунок зменшення корисності Товариства ґрунтується на детальних 

кошторисах та прогнозних розрахунках, що генерують грошові потоки, між 
якими розподіляються індивідуальні активи. Кошториси та прогнозні 

розрахунки, як правило, охоплюють період у п'ять років. Для більш 
тривалих періодів розраховується довгостроковий темп зростання, який 
застосовується для прогнозування майбутніх грошових потоків після 

п'ятого року. Збитки від зменшення корисності триваючої діяльності, в 
тому числі від зменшення корисності запасів, визнаються у звіті про 

прибутки та збитки у складі тих категорій витрат, які відповідають 
функціям активів зі зменшеною корисністю, за виключенням попередньо 
переоцінених об'єктів основних засобів, сума дооцінки яких відображалася 

безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. В такому випадку 
зменшення корисності також відображається у складі іншого сукупного 
доходу в сумі, що не перевищує попередньої переоцінки.  

На кожну звітну дату Товариство здійснює оцінку наявності ознак того, що 
збиток від зменшення корисності, визнаний щодо певного активу раніше, 
крім гудвіла, вже не існує або зменшився. За наявності таких ознак 

Товариство оцінює суму відшкодування активу або одиниці, що генерує 
грошові потоки. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в 
попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися 

попередні припущення, застосовані для визначення суми відшкодування 
активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. 

Балансова вартість активу, збільшена внаслідок сторнування збитку від 
зменшення корисності, не повинна, перевищувати балансову вартість (за 
вирахуванням амортизації), яку б визначили, якщо б збиток від зменшення 

корисності активу не визнали в попередні роки. Сторнування збитку від 
зменшення корисності визнається у звіті про прибутки та збитки, за 

винятком / випадків, коли актив відображається за переоціненою сумою. У 
таких випадках сторнування відображається як дооцінка. 

Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка  

Згідно з положеннями МСБО (IAS) 39, фінансові активи класифікуються, 
відповідно, як фінансові активи за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська 
заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, фінансові активи, 

наявні для продажу, або як похідні фінансові інструменти, визначені як 
інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство 
визначає класифікацію фінансового активу при первісному визнанні. 

У випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за 

справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або 
збитку, то при первісному визнанні до їх справедливої вартості додаються 
безпосередньо пов'язані з ними витрати за операцією. 

Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають 
постачання активів у строк, встановлюваний законодавством або 
правилами, прийнятими на певному ринку (операції на "стандартних 

умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли 
Товариство бере на себе зобов'язання купити або продати актив. 



Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, 

дебіторську та іншу дебіторську заборгованість. 

Станом на 31 грудня 2012 р. та 1 січня 2012 р. Товариство не 
класифікувало жодних фінансових активів як фінансові активи за 

справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або 
збитку чи як інвестиції, утримувані до погашення. 

Подальша оцінка 

Подальша оцінка фінансових активів таким чином залежить від їх 

класифікації. 

Інформація про фінансові інвестиції наявні для продажу відсутня у зв’язку 
з їх відсутністю.  

  

  

Припинення визнання 

Визнання фінансового активу (або, якщо застосовано, частини фінансового 

активу або частини групи аналогічних фінансових активів) припиняється у 
випадку: 

закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

Товариство передало свої права на отримання грошових потоків від активу 
або взяло на себе зобов'язання з виплати третій особі одержуваних 

грошових потоків у повному обсязі та без суттєвої затримки за 
"транзитною" угодою, і або (а) Товариство передало практично всі ризики 

та вигоди від активу, або (б) Товариство не передає, але й не залишає за 
собою, практично всіх ризиків та вигод від активу, але передало контроль 
над цим активом. У разі якщо Товариство передало свої права на 

отримання грошових надходжень від активу, при цьому ані передавши, ані 
зберігши за собою практично всіх ризиків та вигод, пов'язаних із ним, а 

також не передавши контроль над активом, такий актив відображається в 
обліку в розмірі триваючої участі Товариства в цьому активі. 

У цьому випадку Товариство також визнає відповідне зобов'язання. 
Переданий актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі, що 

відображає права та зобов'язання, збережені Товариством.  

Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим 
активом, оцінюється за меншою з двох сум: первісною балансовою 

вартістю активу або максимальною сумою компенсації, що може бути 
пред'явлена до оплати Товариством. 

Зменшення корисності фінансових активів 



Товариство визначає, чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності 

фінансових активів чи групи фінансових активів на кожну звітну дату. 
Вважається, що відбувається зменшення корисності фінансового активу чи 

групи фінансових активів тільки тоді, коли існують об'єктивні ознаки 
зменшення корисності в результаті однієї чи більше подій, що настали після 
первісного визнання активу ("випадок виникнення збитків"), і такий 

випадок або випадки виникнення збитків мають вплив на очікувані 
майбутні грошові потоки від активу чи групи фінансових активів, який 

може бути достовірно визначений. Об'єктивні ознаки зменшення 
корисності можуть включати ознаки того, що позичальник чи Компанія 
позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують 

зобов'язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність 
банкрутства чи фінансової реорганізації, а також свідчення, на підставі 
спостережуваної ринкової інформації, поміркованого зменшення 

очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні 
прострочених платежів або в економічних умовах, що корелюють зі 

збитками за активами.  

Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох сум: фактичною вартістю або чистою 
вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою прогнозовану 
ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням 

будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних із доведенням 
продукції до готовності та її реалізацією. Фактична вартість переважно 

визначається на індивідуальній основі з використанням спеціальних 
методів оцінки.  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на звітну дату включають кошти 

на банківських рахунках, готівкові кошти в касі. 

Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти 
складаються з грошових коштів та їх еквівалентів згідно з визначенням 
вище, за вирахуванням непогашених банківських овердрафтів.  

Забезпечення 

Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє 

зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, та 
існує ймовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття 

ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може 
бути достовірно оцінена. Витрати, пов'язані з забезпеченням, 
відображаються у звіті про сукупний дохід. Коли вплив зміни вартості 

грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом 
дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням 
ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризиків, пов'язаних із 

певним зобов'язанням, за їх наявності. При застосуванні дисконтування 
збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як 

фінансові витрати.  



Оренда 

Визначення наявності умов оренди в договорі ґрунтується на сутності 
договору на дату початку оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання 
договору від використання конкретного активу або договір передбачає 

право використання активу. 

Товариство як орендодавець 

Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всі ризики і вигоди 
від володіння активом, класифікується як операційна оренда. Первісні 

прямі витрати, понесені при укладанні договору операційної оренди, 
включаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються 
протягом строку оренди пропорційно доходу від оренди. Умовні орендні 

платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були нараховані.  

Визнання доходів 

Дохід визнається тоді, коли є впевненість, що в результаті операції 
відбудеться збільшення економічних вигод Товариством, а сума доходу 

може бути достовірно визначена. Дохід оцінюється за справедливою 
вартістю компенсації, яка була отримана, за виключенням знижок, 
податків на реалізацію. Нижче наведено критерії, в разі задоволення яких 

визнається дохід: 

Продаж послуги в сфері інжинірингу. 

Доходи визнаються за вирахуванням податків з продажу (ПДВ) після 
передачі всіх прав та ризиків, щодо володіння проектно-кошторисної 

документації. 

Дохід від оренди 

Дохід від операційної оренди майна обліковується за лінійним методом 
протягом відповідного строку оренди. 

Податки 

Поточний податок на прибуток 

Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередній 

періоди оцінюються в сумі, обчисленій до сплати податковим органам 
(відшкодуванню від податкових органів). Нарахування поточного податку 
на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (та податкового 

законодавства), які набули або фактично набули чинності на звітну дату. 
Поточний податок на прибуток Товариством розраховується відповідно до 

українського податкового законодавства й визначається на основі 
оподатковуваного прибутку і валових витрат, відображених у податковій 
декларації Товариства. В 2010 році та по 1 квітня 2011 р. ставка податку 

на прибуток становила 25%. Починаючи з 1 квітня 2011 р. ставка податку 



на прибуток в Україні змінилася та становила 23% , з 01 січня 2012 р. – 

21%. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових 
зобов'язань за усіма тимчасовими різницями на звітну дату між 

балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового обліку і 
вартістю, що враховується у податковому обліку. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними 

тимчасовими різницями, окрім випадків, коли: 

 відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного 
визнання гудвілу або активу чи зобов'язання в господарській 
операції, що не є об'єднанням бізнесу, і яке на момент здійснення 

операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на 
оподатковуваний прибуток чи збиток; і 

 відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з 
інвестиціями в дочірні та асоційовані компанії, а також із часткою 
участі у спільній діяльності, якщо материнська компанія може 

контролювати розподіл у часі зменшення тимчасової різниці, або 
існує значна вірогідність того, що тимчасова різниця не буде 
зменшена в осяжному майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма неоподатковуваними 

тимчасовими різницями і перенесенням на наступні періоди 
невикористаних податкового кредиту і податкових збитків, якщо існує 

вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна 
застосувати неоподатковувану тимчасову різницю, а також 
використовувати невикористані податковий кредит і податкові збитки, 

перенесені на наступні періоди, окрім випадків, коли: 

 відстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних 
тимчасових різниць, виникає в результаті первісного визнання 

активу або зобов'язання в господарській операції, що не є 
об'єднанням бізнесу, та який на момент здійснення операції не 
впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний 

прибуток чи збиток; і 
 відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з 

інвестиціями в дочірні і асоційовані компанії, а також із часткою 
участі у спільній діяльності, відстрочені податкові активи 
визнаються, тільки якщо існує вірогідність сторнування тимчасових 

різниць в осяжному майбутньому і буде отриманий оподатковуваний 
прибуток, відносно якого можна застосувати тимчасову різницю. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на 
кожну звітну дату й зменшується, якщо більше не існує вірогідності 

отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би 
реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового 

активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються на 



кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає вірогідність отримання 

в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати 
відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи і зобов'язання визначаються за ставками 

податку, застосування яких очікується при реалізації активу або погашенні 
зобов'язання, на основі податкових ставок і положень податкового 
законодавства, що діють, або оголошених (і практично прийнятих) на 

звітну дату. 

Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, які визнаються 
безпосередньо у складі капіталу, визнається у складі капіталу, а не у складі 

прибутків або збитків. 

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання 
підлягають взаємозаліку за наявності повного юридичного права 
зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових 

зобов'язань, якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих 
тим самим податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.  

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на 

додану вартість (ПДВ), крім таких випадків: 

 ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не 
відшкодовується податковим органом, в такому разі ПДВ визнається 

як частина витрат на придбання активу або частина витратної 
статті, залежно від обставин; 

 дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з 

урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим 
органом або сплачується йому, включається до дебіторської або 

кредиторської заборгованості, відображеної в звіті про фінансовий стан.  

Прибуток на акцію 

Базовий розмір прибутку на одну акцію розрахований шляхом ділення 
чистого прибутку за період, який підлягає розподілу між власниками 
звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій, які 

перебували в обігу. Кількість зазначених акцій у 2012 році складала 
1498450 шт. 

Вилучення з обігу акцій Товариства в звітних періодах не відбувалось. 

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації 

Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – 

Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»; 



Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів 

фінансової звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для 
компаній, які вперше використовують МСФЗ»; 

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - 

«вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення 
визнання». 

Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів. 

Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – 
Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»; 

Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо 
інвестиційної нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. 
Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2012р та після цієї дати. 

Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або 
інформацію, яку розкриває Компанія. 

Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів 
фінансової звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат 
для компаній, які вперше використовують МСФЗ». 

Рада з МСФЗ пояснила, яким чином компанія повинна поновити надання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ, після того, як її функціональна 

валюта перестає бути схильною до гіперінфляції. Правка діє для річних 
звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула 

на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку 
розкриває Компанія. 

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - 
«вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення 
визнання». 

Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, 
які було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати 

можливість користувачам фінансової звітності зрозуміти характер 
взаємозв’язку активів, визнання яких не припинялося, і відповідних їм 
зобов’язань. Крім цього, з метою надання користувачам фінансової 

звітності можливість оцінити характер участі компанії у таких активах, та 
ризики, які зв’язані з цими активами, правкою передбачено розкриття 
інформації об активах, участь у яких продовжується, але визнання у 

фінансової звітності припинено. Правка діє для річних звітів, починаючи з 
1 липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове 

положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Компанія. 

Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності. 

Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не 

набрали чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. 
Товариство має намір використовувати ці стандарти з дати їх вступу в дію. 



Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фінансова звітність: представленні інформації» - 
«Представлення статей іншого сукупного доходу» 

Правки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють групування статей, які надаються у 
складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути пере 

класифіковані до складу прибутків або збитків у певний момент у 
майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи по фінансовим 

активам, які є у наявності для продажу), повинні приводитися окремо від 
статей, які ніколи не будуть пере класифіковані (наприклад, переоцінка 
землі та будинків). Правка впливає виключно на представлення та не 

впливає на фінансове положення або фінансові результати діяльності 
Компанії. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2012р та після 
цієї дати, та використана у першій фінансовій звітності Товариства. 

МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції). 

Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або 
фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та 
поняття доходності активів плану, яка очікується), або роз’яснюють, або 

змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 
2013р та після цієї дати. Правка не вплине на фінансове положення, 

фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство. 

МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції у асоційовані компанії та спільні підприємства» (у 
редакції 2011року). 

У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну 
діяльність» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в 

інших компаніях» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Інвестиції у 
асоційовані компанії та спільні підприємства» та тепер містить інформацію 

про використання методу пайової участі не тільки по відношенню до 
інвестицій у асоційовані компанії, але також і по відношенню до спільних 

підприємств. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не 
вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства. 

Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових 
зобов’язань». 

Правки дають роз’яснення поняттю «у теперішній час мають юридичне 

право, яке закріплене, на здійснення взаємозаліку». Правка діє для річних 
звітів, починаючи з 1 січня 2014р та не вплине на фінансове положення та 

фінансовий результат Товариства. 

Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, які надані державою». 

Відповідно до цих правок компанії, які використовують МСФЗ у перше, 
повинні використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних субсидій 
та розкриття інформації про державну допомогу» перспективно по 

відношенню до державних позик, які мають місце на дату переходу на 
МСФЗ. Завдяки цьому виключенню компанії, які у перше використовують 

МСФЗ, будуть звільнені від ретроспективної оцінки наданих позик по 



ставці нижче ринкової. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 

2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат 
Товариства. 

Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових 
активів та зобов’язань»  

Відповідно до цих правок компанія зобов’язана розкривати інформацію о 
правах на здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, 

договір на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачі 
матимуть інформацію, яка буде корисною для оцінки впливу договорів про 
взаємозаліки на фінансове положення компанії. Правка діє для річних 

звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та 
фінансовий результат Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» 

МСФЗ (IFRS) 9 використовується по відношенню до класифікації та оцінки 

фінансових активі та зобов’язань. Обов’язкове використання інших норм 
МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 січня 2015року. Компанія оцінить 
вплив цього стандарту на суми у фінансової звітності у поєднанні з іншими 

етапами проекту після їх публікації. 

МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема 
фінансова звітність». 

МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та 

окрема фінансова звітність», у якій розглядався облік у консолідованій 
фінансовій звітності. Стандарт також розглядає питання, які раніше 
розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12 «Консолідація – компанії спеціального 
призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка 
використовується по відношенню до всіх компаній, включаючи компанії 

спеціального призначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 
січня 2013р та не вплине на інвестиції, які Товариство може мати в 

майбутньому.  

МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність». 

МСФЗ (IFRS) 11 заміняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спільній діяльності» та 
Інтерпретацію ПКІ-13 «Компанії, які спільно контролюються – немонетарні 
внески учасників». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку компаній, 

що спільно контролюються, методом пропорційної консолідації. Замість 
цього компанії, які спільно контролюються, які задовольняють визначенню 

спільних підприємств, обліковуються за допомогою методу пайової участі. 
Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та 
після цієї дати та не вплине на фінансове положення та фінансовий 

результат Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших 
компаніях». 



МСФЗ (IFRS) 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше 

передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частині консолідованої фінансової 
звітності, а також всі вимоги, які раніше містилися у МСФО (IAS) 31 та 

МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття інформації. 
Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та 
після цієї дати та не вплине на фінансове положення та фінансовий 

результат Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості». 

МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки 
справедливої вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13не вносить 

зміни в те, коли компанія зобов’язана використовувати справедливу 
вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості 

відповідно до МСФЗ, коли використання справедливої вартості 
вимагається або не заперечується. На цей час Компанія оцінює вплив 
використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати 

її діяльності. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 
2013р та після цієї дати . 

Інтерпретація IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації 
родовища, що розробляється відкритим способом». Інтерпретація 

використовується відносно звітних періодів, які починаються з 1 січня 
2013р. та після цієї дати. Ця інтерпретація не вплине на фінансову 

звітність Товариства 

«Щорічні вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.) 

Перелічені нижче вдосконалення не вплинуть на фінансову звітність 
Компанії: 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності» 

Це вдосконалення пояснює, що компанія, яка припинила використовувати 
МСФЗ у минулому та вирішила, або зобов’язана знову складати звітність 
відповідно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ 

(IFRS) 1 не використовується другий раз, то компанія повинна 
ретроспективно перерахувати фінансову звітність так, як би вона ніколи 

не припиняла використовувати МСФЗ. 

МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фінансової звітності». 

Це вдосконалення роз’яснює різницю між додатковою порівняльною 
інформацією, яка надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної 
порівняльної інформації. Як правило, мінімально необхідною інформацією 

є інформація за попередній період. 

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» 



Це вдосконалення роз’яснює, що основні запасні частини та допоміжне 

обладнання, які задовольняють визначенню основних засобів, не є 
запасами. 

МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: надання інформації». 

Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який відноситься до 

виплат на користь акціонерів, обліковується у відповідності з МСФЗ (IAS) 12 
«Податок на прибуток». 

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність». 

Це вдосконалення приводить у відповідність вимоги по відношенню 

розкриття у проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми 
активів сегменту з вимогами по відношенню з розкриттям у ній інформації 
про зобов’язання сегменту. 

Всі перелічені вдосконалення вступають у дію по відношенню до річних 
звітних періодів які починаються 1 січня 2013р. або після цієї дати. 

Доходи 

За рік, що закінчився 31 грудня, доходи включали: 

Тис.грн. 

  2012 2011 

Доходи від продажу інжинірингових і 
проектних послуг 

21074 15766 

Собівартість реалізованої продукції 

За рік що закінчився 31 грудня 2012 р. 

Тис.грн. 

  2012 2011 

Витрати на персонал та відповідні 

нарахування 
8695 8597 

Знос та амортизація 991 1263 

Субпідряд  826 448 

Пальне 41 35 

Сировина та витратні матеріали 93 104 



Енергоресурси 716 633 

Послуги сторонніх організацій 958 899 

Витрати на відрядження 724 903 

Всього: 13044 12882 

Інші операційні доходи 

За рік, що закінчився 31 грудня, інші операційні доходи включали: 

Тис.грн. 

  2012 2011 

Доходи від реалізації іноземної валюти 115 - 

Доходи від операційної оренди активів 124 135 

Доходи від операційної курсової 
різниці 

551 395 

Доходи від списання кредиторської 

заборгованості 
170 68 

Інші доходи - 20 

Всього: 960 618 

  

Загальні та адміністративні витрати 

За рік, що закінчився 31 грудня, адміністративні витрати включали:  

Тис.грн. 

  2012 2011 

Витрати на персонал та відповідні 

нарахування 
1682 1065 

Знос та амортизація 167 173 

Витрати на банківські послуги  85 97 

Пальне 25 41 



Сировина та витратні матеріали 11 16 

Енергоресурси 85 35 

Послуги сторонніх організацій 152 126 

Витрати на відрядження 61 28 

Всього: 2268 1581 

Інші операційні витрати 

За рік, що закінчився 31 грудня, інші операційні витрати включали Резерв 
під зменшення корисності дебіторської заборгованості 

Тис.грн. 

  2012 2011 

Витрати від продажу валюти 19 5 

Витрати від операційної курсової 
різниці 

233 536 

Нараховані штрафи та пені  - 1 

Інші операційні витрати 648 1031 

Всього: 900 1573 

Інші доходи та витрати 

Інші доходи та витрати були представлені наступним чином:  

Тис.грн. 

  2012 2011 

Дохід (витрати) від реалізації 
фінансових інвестицій 

- - 

Дохід (витрати) від поновлення 
корисності активів  

- - 

Дохід (витрати) від не операційної 

курсової різниці  

- - 

Дохід від безкоштовно отриманих 
активів 

- - 



Дохід (витрати) інший - - 

Всього: - - 

  

Податок на прибуток 

За рік, що закінчився, податок на прибуток включав: 

Тис. грн. 

  2012 2011 

Витрати з поточного податку на 

прибуток 
1296 475 

Відстрочений податок на прибуток:     

виникнення та сторнування 
тимчасових різниць 

-226 -412 

відстрочений податок 
визнаний у складі іншого 
сукупного доходу 

    

Всього витрат з податку на прибуток 1070 63 

  

01 січня 2011 р. набув чинності новий Податковий кодекс. Серед іншого, 
він передбачає поетапну зміну ставок податку на прибуток підприємств з 

25% на 16% протягом 2011-2014 років. Починаючи з 1 січня 2012 р. і на 
протязі 2012 року, застосовна ставка податку на прибуток підприємств в 
Україні становить 21%. 

Нижче наведено узгодження між фактичними витратами з податку на 

прибуток та добутком бухгалтерського прибутку до оподаткування і 
нормативної ставки податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 

2012 р.: 

(в тис. грн.) 

  2012 2011 

Прибуток до оподаткування 5735 290 

Податок на прибуток за діючою ставкою     



Чистий вплив неоподатковуваних доходів та 

витрат, що не включаються до складу валових 
витрат, при визначенні оподаткованого прибутку 

- - 

Вплив зміни податкової ставки - - 

Зміни у невизнаному відстроченому податковому 
активі 

- - 

Податок на прибуток 1070 63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Станом на 31 грудня 2012 р. відстрочений податок на прибуток стосувався 

такого: 

Тис.грн. 



Найменування 
показника 

Балансу по 
МСФО 

МСФО 

2012р. 

Податкова 
база 

Тимчасова 
різниця 

Розподіл 
тимчасової різниці 

в періоді 

ВПА ВПЗ 

2013, 
19% 

2014, 

16% 

2015, 
16% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активи                 

Нематеріальні 

активи 

314 314             

Основні засоби 16862 2696 14166 616 670 12880   (2285) 

Виробничі 
запаси 

27 27             

Незавершене 

виробництво 

7903 7903             

Дебіторська 

заборгованість 
за товари, 
роботи, послуги 

4621 4621             

Резерв 
сумнівних 

боргів 

-2693   -2693           

Дебіторська 
заборгованість 
за 

розрахунками: 

                

З бюджетом 3 3             

Інша поточна 

дебіторська 
заборгованість 

121 121             

Грошові кошти 
в касі 

2 2             

Грошові кошти 
на 

розрахункових 
рахунках 

35 35             

Разом активів: 27195               

Пасив                 



Статутний 

капітал 

2877 Х             

Додатковий 

капітал 

919 Х             

Резервний 

капітал 

187 Х             

Нерозподілений 

прибуток 

13792 х             

Резерв 
відпусток 

1330   1330 1330     253   

Відстрочення 
податкові 
зобов'язання 

                

Короткострокові 

кредити банків 

491 491             

Кредиторська 

заборгованість 
за товари, 
роботи, послуги 

532 532             

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поточні зобов'язання 

за розрахунками: 

                

З авансів 1606 1606             

З бюджету 418 418             

Зі страхування 417 417             

З оплати праці 916 916             

З учасниками 1544 1544             

Інші поточні 

зобов'язання 

133 133             

Разом пасивів 27195               

Всього ВПЗ( 2285-
253) 

              (2033) 

  



  

  

Станом на 1 січня 2012 р. відстрочений податок на прибуток стосувався 
такого: 

Тис.грн. 

Найменування 
показника 

Балансу по 
МСФО 

МСФО 

2011р. 

Податкова 
база 

Тимчасова 
різниця 

Розподіл 
тимчасової різниці 

в періоді 

ВПА ВПЗ 

2012, 

21% 

2013, 

19% 

2014, 

16% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активи         

Нематеріальні 
активи 

550 688 (138) (50) (50) (38) 26  

Основні засоби 17901 2787 15114 652 617 13845  (2466) 

Виробничі 
запаси 

34 34       

Незавершенне 
виробництво 

1138 1138       

Дебіторська 
заборгованість 

за товари, 
роботи, послуги 

3607 3607       

Резерв 
сумнівних 
боргів 

-2693  -2693      

Дебіторська 

заборгованість 
за 
розрахунками: 

        

З бюджетом 709 709       

За виданими 
авансами 

60 60       

Інша поточна 
дебіторська 

226 226       



заборгованість 

Грошові кошти 
в касі 

1 1       

Грошові кошти 
на 

розрахункових 
рахунках 

165 165       

Разом активів: 21698        

Пасив         

Статутний 

капітал 

2877 Х       

Додатковий 

капітал 

919 Х       

Резервний 

капітал 

8 Х       

Нерозподілений 
прибуток 

10355 х       

Резерв 

відпусток 

861  861 861   181  

Відстрочення 

податкові 
зобов'язання 

        

Короткострокові 

кредити банків 

100 100       

Кредиторська 
заборгованість 
за товари, 

роботи, послуги 

976 976       

Поточні 
зобов'язання за 

розрахунками: 

        

З авансів 2187 2187       

З бюджету 102 102       

Зі страхування 130 130       



З оплати праці 306 306       

З учасниками 527 527       

Інші поточні 

зобов'язання 

91 91       

Разом пасивів 21698        

Всього ВПЗ ( 

2466-26-181) 

       (2259) 

Складові іншого сукупного прибутку. 

Звіт про сукупний дохід Товариства  

У звітному періоді Товариство провело прямі проведення на рахунок 44, а 

саме: Тис.грн. 

Прямі проведення 2012 2011 

Дооцінка активів 15700 15701 

Донарахована амортизація (1298) (760) 

Відстроченні податкові зобов'язання  (2033) (2259) 

Резерв сумнівних боргів (2693) (2693) 

Забезпечення відпусток персоналу - (861) 

Забезпечення інших виплат персоналу 90 105 

Інший додатковий капітал 919 919 

Всього: 10685 10152 

Згідно рішення зборів акціонерів за 2011 рік було прийняте рішення про 
збільшення резервного капіталу на суму 179 тис. грн., на виплату 
дивідендів 1049 тис.грн. 

Основні засоби 

  

  

  

  



  

Зміни у балансовій вартості основних засобів протягом 2012 року були 
такими: 

Тис.грн. 

Група 

01.01.2012 Надійшло  

за рік 

Вибуло за 
рік 

Нараховано 
амортиз. 

31.12.2012 

перв.  

варт. знос 

перв. 

варт. знос первісна знос 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Будинки та 
споруди 

19951 3001 0 0 0 883 19951 3883 

Машини та 
обладнання 

2835 2562 15 13 13 111 2837 2660 

Транспорт 711 411 0 0 0 29 711 440 

Інструм 

прилади та 
інвентар 

1124 746 0 0 0 31 1124 778 

Бібл фонди 3 3 1 3 3 1 1 1 

Ін необ мат 

активи 
62 62 3 0 0 3 65 65 

разом 

24 

686 
6 785 19 16 16 1 058 24689 

7 

827 

Відповідно до МСФЗ 1, Товариство обрало відображення основних засобів 
за переоціненою та справедливою вартістю на дату початку застосування 
МСФЗ та використання такої справедливої вартості як умовної вартості на 
цю дату. Товариство залучило акредитованого незалежного оцінювача для 

визначення справедливої вартості основних засобів станом на 1 січня 2011 
року.  

Справедлива вартість основних засобів переважно визначена трьома 

методами: індексації, порівнюючим, УПВС. Справедлива вартість 
неосновних засобів була визначена за історичною вартістю. 

Запаси 

Станом на 31 грудня запаси включали: 

Тис.грн. 



  2012 2011 

Матеріали 23 32 

Паливо 3 2 

Будівельні матеріали 1 - 

Всього: 27 34 

Дебіторська заборгованість та інша дебіторська заборгованість 

Станом на 31 грудня Дебіторська заборгованість та інша дебіторська 

заборгованість включала: 

Тис.грн. 

  2012 2011 

Дебіторська заборгованість за 
послуги 

4621 3607 

Інша дебіторська заборгованість 121 226 

Мінус - резерв сумнівних боргів -2693 -2693 

Всього: 2049 1140 

Рух за статтями резерву під зменшення корисності дебіторської та іншої 
дебіторської заборгованості є таким: 

Тис.грн. 

  Зменшення корисності 
на індивідуальній 

основі 

Зменшення 
корисності на 
колективній 

основі 

На 01 січня 2011 року 2704 - 

Нараховано за рік - - 

Списання 11 - 

На 31 грудня 2011 року 2693 - 

Нараховано за рік - - 

Списання - - 



На 31 грудня 2012 року 2693 - 

Станом на 31 грудня 2012 р. аналіз дебіторської заборгованості за 
строками погашення за вирахуванням резерву під зменшення корисності є 
таким:  

Тис.грн. 

  Всього деб. 
заборг. 

Непрострочена та 
менше 90 днів 

90-180 
днів 

181-360 
днів 

більше 
360 днів 

1 2 3 4 5 6 

01 січня 2011 4938 2234 - - 2704 

31 грудня 2011 3607 914 - - 2693 

31 грудня 2012 4621 1928 - - 2693 

Авансові платежі та інші активи 

Станом на 31 грудня авансові платежі та інші активи включали: 

Тис.грн. 

  2012 2011 

Авансові платежі за послуги - 60 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали: 

Тис.грн. 

  2012 2011 

Грошові кошти на банківських 

рахунках у гривні 

35 165 

Грошові кошти у касі 2 1 

Капітал 

Зареєстрований статутний капітал 

Станом на 31 грудня 2012 р., 31 грудня 2011 р. та 1 січня 2011 р., 
зареєстрований статутний капітал ПАТ «Укрхімпроект» складався з 



1498450 звичайних акцій номінальною вартістю 1,92 грн. кожна. Одна 

акція дає право одного голосу.  

Станом на 31 грудня 2012 р., 31 грудня 2011 р. та 1 січня 2011 р., загальна 
облікова вартість внесеного капіталу становила 2877 тис. грн. 

Згідно з українським законодавством, резерви Товариства, що підлягають 

розподілу, обмежуються залишком накопиченого нерозподіленого прибутку, 
відображеного у нормативній фінансовій звітності Товариства, складеній 

згідно з П(с)БО. Станом на 31 грудня 2012 р.  

Станом на 12 квітня 2012 р., на щорічному загальному зібранні було 
затверджено сплату дивідендів за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р. у 
сумі 1049 тис. грн., та направлення накопиченого нерозподіленого 

прибутку на поповнення резервного капіталу в сумі 179 тис.грн. 
Кредиторська заборгованість 

Оборотна кредиторська заборгованість 

Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість включала: 

Тис.грн. 

  2012 2011 

Матеріали і послуги 532 976 

Інша кредиторська заборгованість 133 91 

Інші податки до сплати 

Станом на 31 грудня інші податки до сплати включали: 

Тис.грн. 

  2012 2011 

Податок на прибуток 256 - 

Податок на додану вартість 4 51 

Інші податки 158 51 

Всього 418 102 

Інша кредиторська заборгованість та поточні зобов'язання 

Станом на 31 грудня інша кредиторська заборгованість та поточні 
зобов'язання включали: 



Тис.грн. 

  2012 2011 

Поточні зобов'язання з одержаних 
авансів 

1606 2187 

Поточні зобов'язання зі 

страхування  

417 130 

Поточні зобов'язання з оплати 
праці 

916 306 

Поточні зобов'язання з 
учасниками 

1544 527 

  

  

  

Соціальні гарантії, пільги, компенсації. 

Соціальні гарантії, пільги, компенсації, надані працівникам згідно 
Колективного договору ПАТ «Укрхімпроект»  

за період 2011-2012 роки. 

№ 

п/п 

Найменування гарантії 

2011год 2012год 

кількість 
чол. 

грн. 
кількість 

чол. 
грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплачувані 3 дні без скорочення 
щорічної основної відпустки  

в наступних випадках: вступу до 
шлюбу, народження дитини, 
вступу до шлюбу дітей, смерті 

подружжя та близьких рідних 
(батьки, діти, брати, сестри) 

19 7800 25 15150 

2 Оплачувана відпустка 1 день в 
перший день навчального року 

батькам дітей перших класів 

5 690 9 1800 

3 Грошова допомога при 

досягненні віку 50 років 
5 2000 4 2000 



4 Грошова допомога – при 

досягненні пенсійного віку 
(згідно наказу) 

11 7700 8 5600 

5 Грошова допомога при вступі до 
першого шлюбу 

    6 4200 

6 Грошова допомога при 
народженні дитини 

9 6300 6 4800 

7 Грошова допомога на 
стаціонарне лікування при 

важких захворюваннях та при 
наявності висновку ЛКК або 
центру реабілітації, в особливих 

випадках розмір допомоги може 
бути збільшений за згодою зі 

Спостережною радою 

19 19000 18 23400 

8 Грошова допомога на похорон 

членів сім’ї працівника (батьки, 
подружжя, діти) 

10 7000 13 13000 

9 Грошова допомога на похорон 
пенсіонера, який після виходу на 
пенсію не працював в іншій 

організації 

4 2400 9 9000 

10 Грошова допомога 
середньомісячна заробітна плата 
працівника – при звільненні у 

зв’язку з виходом на пенсію 

10 25000 5 15000 

11 Грошова допомога у розмірі 

ритуальних витрат на поховання 
(мінімальних та без вартості 

поминок) – на похорон штатного 
працівника, який помер  
від загального захворювання або 

нещасного випадку. 

        

12 Путівки у дитячі оздоровчі 

табори реалізовувати не менше, 
ніж за 30% їх вартості. 

13 12376 11 11165 

  Всього:   90266   105115 

Операції з пов’язаними сторонами. 

За свідченнями управлінського персоналу операцій з пов'язаними 

сторонами в звітних періодах не відбувалось. 



Договірні та умовні зобов'язання Загальні умови функціонування 

Незважаючи на те, що українська економіка вважається ринковою, вона 
продовжує демонструвати певні ознаки, які більш властиві економіці, що 

розвивається. Такі ознаки включають, але не обмежуються низькою 
ліквідністю на ринку капіталу, високим рівнем інфляції та наявністю 

валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним 
засобом платежу за межами України.  

Стабільність економіки України залежатиме від політики та дій уряду, 
спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а 

також економіки. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не 
типові для країн із розвинутою економікою. 

На українську економіку впливають ринкові коливання й зниження темпів 

економічного розвитку у світовій економіці. Світова фінансова криза 
призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на 
ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі 

та ускладнення умов кредитування в Україні. Незважаючи на 
стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки 

банківського сектору та забезпечення ліквідності українських банків і 
компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел 
капіталу, а також вартості капіталу для Компанії та її контрагентів, що 

може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні 
перспективи Компанії. 

Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для 
підтримки економічної стабільності Компанії в умовах, що склалися. Однак 

подальше погіршення ситуації у зазначених вище галузях може мати 
негативний вплив на результати та фінансовий стан Компанії. Наразі 

неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив. 

Податкові ризики 

Операції Компанії та її фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу 
політичних змін в Україні, в тому числі впровадження існуючих і майбутніх 
правових і податкових нормативних актів. 

За оцінкою керівництва, станом на 31 грудня 2012, 31 грудня 2011 та 1 
січня 2011 р., Компанія не була стороною жодного суттєвого судового 
розгляду з податкових питань, по яким необхідно було б розкрити умовні 

зобов'язання. 

Юридичні аспекти 

У ході звичайної господарської діяльності Товариство є об'єктом судових 
позовів і претензій. Коли ризик вибуття ресурсів, пов'язаний із такими 

судовими позовами і претензіями, вважався імовірним та сума такого 
вибуття могла бути достовірно оцінена, Товариство відповідним чином 
включило такі вибуття до звіту про сукупний дохід. Якщо керівництво 

Товариства оцінює ризик вибуття ресурсів як імовірний або сума такого 



вибуття не може бути достовірно оцінена, Товариство не створює резерву 

під умовні зобов'язання. Такі умовні зобов'язання відображаються у цій 
фінансовій звітності згідно з МСФЗ. Ці умовні зобов'язання можуть 

реалізуватись у майбутньому, якщо вибуття ресурсів стане можливим. 

На час складання звіту за несвоєчасну оплату проектних робіт подана 
позовна заява по слідуючим замовникам: ПАТ «Сумихімпром» по договору 
№ 1-555 від 20.08.2008р. по реконструкції СКЦ 4 з приведенням 

потужності до 300 тис.тонн в рік. Товариство має рішення господарського 
суду Сумської обл. від 19.10.2009р. про затвердження мирової угоди в сумі 

266 840 грн. На протязі 2010-2011р.р. виконане часткове погашення 
заборгованості на користь ПАТ «Укрхімпроект» на суму 138 468грн. 
14.03.2012р. подана позовна заява з визнання кредиторських вимог 

кредитора ПАТ «Укрхімпроект» на сумму 128 372грн. і включення до 
реєстру кредиторів ПАТ «Сумихімпром». Процедура санації з ПАТ 

«Сумихімпром» встановлена до жовтня 2013р. Компанія 
«Зеромакс»(Швейцарія) по договору №5-44 від 20.05.2009р. на виконання 
проектних робіт для об’єкта «Установка осушки газу УПБС УДП 

Мубарекський ГПЗ» вартістю робіт 420000 долл. США. Дебіторська 
заборгованість складає 320888 долл. США (2554,8 тис.грн.). Товариство має 
рішення господарського суду Сумської обл., яке вступило в силу 

28.02.2011р. про стягнення дебіторської заборгованості з представництва 
Компанії. Також має Запрошення для Вибранних Кредиторів для 

попередніх інформаційних зборів, що стосуються ліквідації компанії 
Зеромакс в м. Баар, Швейцарія, за підписом адвоката Томаса Рима. 

Питання охорони навколишнього середовища 

Звичайна господарська діяльності Товариства може завдавати шкоди 
навколишньому середовищу. Нормативні положення щодо охорони 

навколишнього середовища в Україні змінюються та постійно 
переглядаються. По мірі визначення зобов'язань вони негайно визнаються. 

Потенційні зобов'язання, що можуть виникнути в результаті суворішого 
застосування існуючих нормативно-правових актів, позовів громадян або 
змін у законодавстві чи нормативно-правових актах, наразі неможливо 

оцінити, однак вони можуть бути досить суттєвими. Керівництво вважає, 
що за існуючих умов застосування законодавства не існує суттєвих 

зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, які мають 
бути нараховані у фінансовій звітності згідно з МСФЗ.  

Страхування 

Станом на 31 грудня та 1 січня 2012 р. Компанія не укладала суттєвих 
договорів страхування майна та відповідальності, оскільки це не 

вважається економічно доцільним.  

Управління фінансовими ризиками: цілі та політика 

Основні фінансові інструменти Товариства включають дебіторську та 

кредиторську заборгованість, процентні кредити та позики, грошові кошти 
та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів - забезпечити 



фінансування діяльності Товариства. Товариство має різні інші фінансові 

активи і зобов'язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська 
заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно- 

господарської діяльності Товариства. 

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства - ризик 
ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик. Підходи до управління 
кожним із цих ризиків представлені нижче. Товариство не зазнає 

валютного ризику. Товариство не зазнає процентного ризику, оскільки 
процентна ставка за відновлювальною кредитною лінією Товариства не 

має змінної частини і не прив'язана до будь-якої референтної ставки.  

Ризик ліквідності 

Задачею Товариства є підтримання безперервності та гнучкості 
фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються 
постачальниками, а також залучення процентних позик. Товариство 

аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує 
свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за 

відповідними інструментами.  

Кредитний ризик 

Фінансові інструменти, що потенційно наражають Товариство на значну 
концентрацію кредитного ризику, переважно включають дебіторську 
заборгованість, авансові платежі та інші оборотні активи. 

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів під 
безнадійну заборгованість. Товариство не вимагає застави за фінансовими 
активами. Керівництво розробило кредитну політику, й потенційні 

кредитні ризики постійно відслідковуються. 

Кредитний ризик Товариства відслідковується й аналізується в кожному 
конкретному випадку, і керівництво Товариства вважає, що кредитний 

ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від 
зменшення корисності активів. 

Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Товариства, 
які включають грошові кошти та їх еквіваленти, здебільшого виникає 

внаслідок неспроможності контрагента розрахуватися за своїми 
зобов'язаннями перед Товариством. Сума максимального розміру ризику в 
таких випадках дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових 

інструментів.  

Управління ризиком недостатності капіталу  

Завданням Товариства при управлінні капіталом є забезпечення здатності 
Товариства продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою 

одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а 
також забезпечити фінансування поточних операційних потреб, 
капітальних вкладень та стратегії розвитку Товариства. Керівництво 



постійно контролює структуру капіталу Товариства й може коригувати 

свою політику й цілі управління капіталом з урахуванням змін в 
операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.  

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 р., цілі, політика та 

процедури Товариства не зазнали змін. 

Товариство контролює капітал, застосовуючи коефіцієнт 
платоспроможності, що являє собою чисту заборгованість, поділену на 

сумарний капітал плюс чиста заборгованість. Товариство включає до 
складу чистої заборгованості процентні кредити та позики, торгову 
кредиторську заборгованість, авансові платежі, отримані від замовників, 

іншу кредиторську заборгованість та нараховані зобов'язання за 
вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Капітал включає 
власний капітал. 

  

Справедлива вартість фінансових інструментів 

Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається 
з урахуванням різної ринкової інформації та відповідних методик оцінки. 

Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване судження при 
тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди 

виражають суми, які Товариство може отримати в існуючій ринковій 
ситуації. 

Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, дебіторської та 
кредиторської заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у 

зв'язку з короткостроковістю погашення цих інструментів. 

Процентні позики мають фіксовані процентні ставки, що відображають 
поточні умови для аналогічної заборгованості. Балансова вартість цих 

боргових зобов'язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 

Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості 

Товариство використовує таку ієрархію для визначення справедливої 
вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі 
моделей оцінки. 

Станом на 31 грудня та 1 січня 2012 р. Товариство не мало фінансових 
інструментів, оцінюваних за справедливою вартістю, за виключенням 
грошових коштів та їхніх еквівалентів. 

Події після звітної дати 

Подій після звітної дати на підприємстві не відбувалось 
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