Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Наумов Леонiд Євгенiйович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

25.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрхiмпроект"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00205618
4. Місцезнаходження
Сумська , Ковпакiвський, 40009, м. Суми, вул. Iллiнська, б. 13
5. Міжміський код, телефон та факс
(0542) 61-01-19 (0542) 77-00-82
6. Електронна поштова адреса
info@ukrhimproekt.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

бюлетень Вiдомостi НКЦПФР № 79

25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

ukrhimproekt.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
В складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi: - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря так як посада корпоративного секретаря на пiдприємствi не передбачена. - Iнформацiя про рейтингове агентство так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку, у
статутному капiталi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не має стратегiчного значення для економiки та
безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. - Iнформацiя про дивiденди, так як рiшення
про нарахування i виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв не приймалось, дивiденди не виплачувались.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi
цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi
папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери - так як Товариство здiйснило випуск
лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй
протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї - так як Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що характеризується як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi. - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - так як Емiтент не здiйснював випуск
боргових цiнних паперiв - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття - так як Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття в зв'язку з їх вiдсутнiстю у Емiтента. - Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв - так як Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про
випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих
активiв ФОН, Правила ФОН - так як Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. - Вiдомостi про аудиторський
висновок (звiт) - так як Емiтент подає текст аудиторського висновку (звiту) у складi регулярної рiчної iнформацiї. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав. - Рiчна фiнансова звiтнiсть - так як
Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.Консолiдована
фiнансова звiтнiсть емiтентом не складається.

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Укрхiмпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 185299
3. Дата проведення державної реєстрації
18.10.1994
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
2877024
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
186
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
71.12 Дфяльнiсть у сферi iнжинирiнгу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
10. Органи управління підприємства
не завповнюється
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
АТ "УКРСИББАНК", м. Київ
2) МФО банку

351005
3) поточний рахунок
26007041216101
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УКРСИББАНК", м. Київ
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26008041216100
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Дата
Державний
закінчення
орган, що видав дії ліцензії
(дозволу)

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

4

5

28.04.2015

Мiнiстерство
регiонального
розвитку
будiвництва та
житловокомунального
господарства
України

Необмежена

Господарська дiяльнiсть, пов'язана зi створенням об'єктiв
архiтектури

Опис

Архiтектурно-будiвельне проектування

б/н

Сертифiкати виданi провiдним спецiалiстам
Товариства (iменнi) дають право на здiйснення
архiтектурно-будiвельного проектування на
територiїУкраїни

006-2

06.11.2012

НП СОНПСП
НН
Необмежена
"Нафтогазсервiс"

Членство у некомерцiйному партнерствi НП
СОНПСП НН "Нафтогазсервiс" дає право на
отримання свiдоцтва на право здiйснення
Опис
архiтектурно-будiвельного проектування на територiї
Росiйської федерацiї.

Розробка комплексної передпроектної та робочої документацiї
для нового будiвництва та реконструкцiї об'єктiв громадського

UA

15.09.2013

Бюро Верiтас

14.09.2019

та виробничого призначення

Сертифiкейшен

228281

Опис

Сертифiкат ISO 9001:2015 пiдтвердження, що
система Менеджменту органiзаццiї перевiрена та
вiдповiдає вимогам стандартiв.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи 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

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)

Усього

0
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Наумов Леонiд Євгенiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"СМВО iм.М.В. Фрунзе», заступник технiчного директора по комплектих обьектах
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2014 до переобрання
9) Опис
Наумов Леонiд Євгенiйович - Генеральний директор ПАТ «Укрхiмпроект»
Призначено на посаду Генерального директора рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укрхiмпроект" вiд 31.07.2014р.,
протокол № 31\07-14.
Повноваження та обов`язки Генерального директора, розмiр заробiтної плати визначаються Статуту Товариства та
Контрактом з посадовою особою.
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Посадова особа не є акцiонером Товариства
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ "СМНВО "
3) ідентифікаційний код юридичної особи
05747991
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3 роки
9) Опис
Посадову особу обрано секретарем Наглядової ради. Посадова особа, як член Нагядової ради Товариства, має право

приймати участь в засiданнях Нагядової 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 органiзацiйної структури Товариства, надання попередньої згоди на укладання договорiв якщо 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 ПАТ "Укрхiмпроект" (Протокол № 1/2014 вiд 24.04.2014), ПАТ "Сумське машинобудiвне
науково-виробниче об'єднання iм.М.В. Фрунзе", обрано до складу Наглядової ради
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бублик Лiдiя Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
935662
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Сумиавтоваз", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2000 термiн необмежно
9) Опис
Бублик Лiдiя Iванiвна -головний бухгалтер ПАТ «Укрхiмпроект»
Призначена на посаду наказом Генерального директора Товариства вiд 29.03.2000 р. № 21-к
Посадова особа 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;. Посадова особа не обiймає
посади на iнших пiдприємствах.

Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Посадова особа не є акцiонером Товариства
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi,та розмiр посадового
окладу
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлiченко Борис Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
821375
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрхiмпроект" заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.07.2014 до переобрання
9) Опис
Михайлiченко Борис Андрiйович –голова Ревiзiйної комiсiї
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 24.04.2014.,протокол №1\2014
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї 25.04.2014 протокол №1
Повноваження та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї, розмiр винагороди визначаються згiдно зi Статутом та
Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi цiєї особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Energy Standard Industries Limited
3) ідентифікаційний код юридичної особи
240843
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 до переобрання
9) Опис
Компанiя Energy Standard Industries Limited - член Наглядової Ради Товариства
Обрано до складу наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрхiмпроект" вiд 24.04.2014
протокол № 1\2014. Повноваження та обовязки членiв Наглядової ради розмiр винагороди визначаються згiдно зi
Статутом та Положенням про Наглядову раду
Компанiя Energy Standard Industries Limited є акцiонером Товариства
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Stremvol Holdings Limited
3) ідентифікаційний код юридичної особи
216157

4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 до переобрання
9) Опис
Компанiя Stremvol Holdings Limited член Наглядової Ради Товариства
Обрано до складу наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрхiмпроект" вiд 24.04.2014
протокол № 1\2014
.Повноваження та обовязки членiв Наглядової ради розмiр винагороди визначаються згiдно зi Статутом та
Положенням про Наглядову раду
Компанiя Stremvol Holdings Limited є акцiонером Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мороз Жанна Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**

22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2010 року ПАТ «Укрхiмпроект» головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського облiку i фiнансiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2017 до переобрання
9) Опис
Мороз Жанна Василiвна
Обрана членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 02.06.2017.,протокол №1\2017(21)
Повноваження та обов’язки членiв наглядової ради розмiр винагороди визначаються згiдно зi Статутом та
Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чайка Лариса Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2001 року комiрник складу готової продукцiї ВАТ "Крафт Фудз Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2017 до переобрання

9) Опис
Чайка Лариса Миколаївна
Обрана членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 02.06.2017.,протокол №1\2017(21)
Повноваження та обов’язки членiв наглядової ради розмiр винагороди визначаються згiдно зi Статутом та
Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тичина Оксана Георгiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ Юридична фiрма «Тичина i партнери» м. Київ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2017 до переобрання
9) Опис
Тичина Оксана Георгiївна - представник акцiонера Товариства – Компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД
(STREMVOL HOLDINGS LIMITED
Обрана членом Наглядової ради згiдно з рiшеням Загальних зборiв вiд 02.06.2017.,протокол №1\2017(21)
Повноваження та обовязки членiв Наглядової ради, розмiр винагороди визначаються згiдно зi Статутом та
Положенням про Наглядову раду
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Машковцев Сергiй Вячеславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент», директор департаменту з управлiння активами
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2017 до переобрання
9) Опис
Машковцев Сергiй Вячеславович
Обраний членом Наглядової ради згiдно з рiшеням Загальних зборiв вiд 02.06.2017.,протокол №1\2017(21)
Обраний Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 27.10.2017 протокол № 27\10-17
Повноваження та обов’язки членiв наглядової ради, розмiр винагороди визначаються згiдно зi Статутом та
Положенням про Наглядову раду
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сарапулова Олена Євгенiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Представництво компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед»(республiка
Кiпр)у м. Москва, юрисконсульт корпоративного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2017 до переобрання
9) Опис
Сарапулова Олена Євгенiвна
Обрана членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 02.06.2017.,протокол №1\2017(21)
Обрана Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 27.10.2017 протокол
№ 27\10-17
Повноваження та обов’язки членiв наглядової ради розмiр винагороди визначаються згiдно зi Статутом та
Положенням про Наглядову раду
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi цiєї особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шпак Iгор Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2017 року заступник Голови Правлiння ОСББ «Мрiя-3» м. Суми
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2017 до переобрання
9) Опис
Шпак Iгор Миколайович
Обраний членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 02.06.2017.,протокол №1\2017(21)
Повноваження та обов’язки членiв наглядової ради розмiр винагороди визначаються згiдно зi Статутом та
Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Посадова особа не володiє акцiями Товариства.
Товариством не отримано згоди посадової особи на розголошення вiдомостей про паспортнi данi цiєї особи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

1

2

3

4

Член
Наглядової
Ради

ПАТ "СУМСЬКЕ
МАШИНОБУДIВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ"

05747991

Головний
бухгалтер

Бублик Лiдiя Iванiвна

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Ідентифікаційний
Кількість
код юридичної особи акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

5

6

7

8

9

2

0.00013300000

2

0

0

0

935662

0

0.0000000000

0

0

0

0

Михайлiченко Борис
Андрiйович

821375

698

0.046581000000

698

0

0

0

Член рвiзiйної
комiсiї

Мороз Жанна Василiвна

433867

1

0.000066000000

1

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Чайка Лариса Миколївна

337057

1

0.00006600000

1

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

компанiя Energy Standard
Industries Limited

240843

2

0.00013300000

2

0

0

0

Член
Наглядової

компанiя Stremvol Holdings

216157

11308440

75.46760000000

11308440

0

0

0

ради

Limited

Генеральний
директор

Наумов Леонiд Євгенович

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Шпак Iгор Миколайович

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Шпак Iгор Миколайович

Голова
Наглядової
ради

0

0

0

Сарапулова Олена Євгенiївна

1

0.00006600000

1

Секретар
Наглядової
ради

Машковцев Сергiй
Вячеславович

1

0.00006600000

1

Член
Наглядової
ради

Тичина Оксана Георгiївна

11309146

75.514711

11309146

Усього

0

0

0

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про
власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Кількість за видами акцій
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

компанiя Stremvol
Holdings Limited

НЕ 216157

4156 Кiпр д/н Limassol Botsari 7
Kato Polemidia

1130844

75.46760000000

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

1130844

75.46760000000

прості
іменні

привілейовані
іменні

1130844

0

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Усього

прості
іменні

привілейовані
іменні

1130844

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X

02.06.2017

87.2054

1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень.
1.1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укрхiмпроект» в складi:
- Новоторов Олександр Леонiдович - голова лiчильної комiсiї;
- Лагодюк Євгенiй Степанович - член лiчильної комiсiї;
- Овденко Галина Володимирiвна - член лiчильної комiсiї;
- Куликова Людмила Олексiївна - член лiчильної комiсiї;
- Вагiна Тетяна Григорiвна – член лiчильної комiсiї.
1.2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Укрхiмпроект», призначених на 02.06.2017 р., з моменту завершення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «Укрхiмпроект».
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.
2.1. Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2104, 2015, 2016 роки.
2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi Товариства, а
також iнтересам Товариства в цiлому.
3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2014, 2015, 2016
роках, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
3.1. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у
2014, 2015, 2016 роках.
3.2. Роботу Наглядової ради у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає
загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi Товариства, а також iнтересам
Товариства та акцiонерiв в цiлому.
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014, 2015, 2016 роки,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
4.1. Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014, 2015, 2016
роки.
4.2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi Товариства, а також
iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.
5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за
2014, 2015, 2016 роки.
5.1. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.
6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
6.1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку та збиткiв за пiдсумками господарської дiяльностi
Товариства у 2014, 2015, 2016 роках та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
7.1. Прибуток в сумi 403 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 роцi, та
прибуток в сумi 3 783 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 роцi, залишити
в складi нерозподiленого прибутку. Збиток у розмiрi 5 788 тис. грн., отриманий за результатами
роботи в 2016 роцi, покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
7.2. Нарахування та виплату акцiонерам Товариства дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за

2014, 2015 роки не здiйснювати.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: компанiї «Energy Standard Industries
Limited», компанiї «Stremvol Holdings Limited», Публiчного акцiонерного товариства «Сумське
машинобудiвне науково-виробниче об?єднання».
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. До складу Наглядової ради обрати наступних осiб: Сарапулова Олена Євгенiвна, Машковцев Сергiй
Вячеславович,
Тичина Оксана Георгiївна - представник акцiонера Товариства – Компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД (STREMVOL HOLDINGS LIMITED)
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що будуть
укладатися з членами Наглядової ради Товариства, визначення розмiру їх винагороди, обрання особи,
уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
10.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з
членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.1. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Михайлiченка Бориса
Андрiйовича, Мороз Жанни Василiвни, Чайки Лариси Миколаївни.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12.До складу Ревiзiйної комiсiї обрати наступних осiб: Мороз Жанна Василiвна, Чайка Лариса
Миколаївна, Шпак Iгор Миколайович

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
в/д
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

в/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

044-591-04-00

Факс

044-482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до статтi
29 Закону України "Про депозитарну систему України". Види послуг,
якi надає особа: - послуги з вiдкраття рахунку у цiнних паперах,
депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та
корпоративних операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за
правочинами щодо цiнних паперiв при розмiщеннi випуску (частини
випуску) цiнних паперiв, виплати доходiв за цiнними паперами; надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; - надання
iнформацiйних довiдок, звiтiв.
Товариство надає послуги з формування та ведення системи реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв. Послуги Товариству надаються у
вiдповiдностi iз договором №Е - 6185\п вiд 31.05.2013р.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

01010 Україна м. Київ д/в м. Київ вул.М.Омеляновича-Павленка, б.4/6

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АЕ № 286614
вид діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

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 Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи “СУМИКООП-АУДИТ”
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30267686

Місцезнаходження

40022 Сумська Сумський м. Суми вул. Троїцька, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей
2033
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0542)227-000

Факс

(0542)227-000

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування

Опис

В 2017 роцi аудит фiнансової звiтностi за 2016 рiк укладено з АФ у
формi ТОВ "Сумикооп-Аудит" у зв'язку з тим, що попередня
аудиторська фiрма змiнила напрямок своєї дiяльностi. Договiр на
проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2016 рiк №
14-А вiд 02.02.2017 року.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
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
іменна

Бездокументарні
іменні

1.92

1498450

2877024.00

100

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 10.06.2011з причини перходу на бездокументарну форму акцiй Товариства
замiсть старого р.н. №328/1/00 вiд 03.07.2000р.

XI. Опис бізнесу
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 застосування - 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.

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 архiтектурнобудiвельний, 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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 186 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 в 2017 р. склав 15744тис.ггрн. проти
14114 тис.грн. в 2016 роцi. На пiдприємствi приймаються працiвники з базовою вищою 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.

Товариство не входить до складу будь-яких обєднань.

Товариство функцiонує як одна господарська одиниця та не проводить спiльну дiяльнiсть.

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

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.

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; обмiрнообстежувальнi роботи; - сiльськогосподарська промисловiсть; здiйснення зовнiшньоеконокомiчної дiяльностi та
реалiзацiя контрактiв. За звiтний перiод виконанi роботи по угодах з українськими замовниками. Загальний обсяг
робiт збiльшився на 6389тис. грн. в порiвняннi з обсягом попереднього року, що є наслiдками збiльшення обсягiв
виробництва. Основними замовниками були: Ferrostaal IndustrieanlagenGmbH, FLOAZAR TRADING LIMITED,
Industry Construction Equipments Fze Company, Базис Проект «НИПИ» ООО, Iркутська нафтова компанiя (Иркутская
нефтяная компания ООО), ЗАТ «Карабащмiдь» (ЗАО «Карабашмедь»), Сибнефтегаз ОАО, ОАО «Среднеуральский
медеплавильный завод», «ТомскНИПинефть» ОАО, ПАТ «Сумське НВО».
Основний вид дiяльностi це проектнi розробки, якi не залежать вiд сезонних змiн. Основний ризик дiяльностi, це
несвоєчасна видача 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.

Придбання або вiдчудження активiв Товариством визначаються специфiкою його дiяльностi, а саме проектноконструкторськими 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 5рокiв (2013-2017) надiйшло (а також здiйснено полiпшень) основнх засобiв на загальну суму
1909,1тис.грн., у т.ч.:
- ремонт виробничого корпусу – 41,6тис.грн.;
- обладнання – 117,3тис.грн.;
- ремонт транспортних засобiв – 18,1тис.грн.;
- iнструменти та прилади – 21,6тис.грн.;
- iншi основнi засоби – 1710,5тис.грн.
При цьому вартiсть основних засобiв, що придбанi в 2017 роцi склала 115,7тис.грн. (в т.ч. вартiсть обладнання –
28,8тис.грн. та вартiсть iнших основних засобiв – 86,8тис.грн.)
Вартiсть придбаних малоцiнних необоротних матерiальних активiв за останнi п’ять рокiв склала 163тис.грн., у т,ч. за
2017 рiк – 29,4тис.грн.
Вартiсть придбаних нематерiальних активiв за останнi п’ять рокiв склала 1240,9тис.грн., у т.ч. за 2017 рiк –
113тис.грн.

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради не проводилося.

Для своєї дiяльностi Товариство використовує власнi основнi засоби. Основних засобiв як взятих 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 2015 р складає 16265,0 тис.грн., а станом на

31.12.2016 р. – 15053тис.грн.; станом на 31.12.2017 року - 12509тис.грн. Всi основнi засоби, що облiковуються на
балансi товариства використовуються в процесi виробництва та задiянi в обслуговуваннi виробничих потужностей.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв станом на кiнець 2017 року складає 36% проти 30% станом на 31.12.2016 року.
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.

На дiяльнiсть Товариства впливають несвоечаснi платежi замовникiв , та значний податковий тиск. А також низька
iнвестицiйна активнiсть в Українi.

За 2017 рiк фактiв виплати суттєвих штрафних санкцiй не було.

Фiнансування господарської дiяльностi здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. В 2017 роцi Товариством не
були залученi банкiвськi кредити. Оборотний робочий капiтал достатнiй для нормального функцiонування. 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 .

За перехiдним об'єктам на 01.01.2017р. є 12 договорiв. Перехiднi обсяги за цими договорами становлять 36447
тис.грн., в тому числi:
Тис.грн.
Ferrostaal Industrieanlagen Gmbh,д. № 4500232165 24900
Базис Проект, д.№ 01-160117 3474
ООО «Иркутская нефтяная компания», д.№431/54-05/15 2900
ПАО «Сибнефтегаз», д. № 5-91 2700
ПАТ «СМНВО» БИС д.№ 10-414 960
ОАО «СУМЗ», д. № 203-100 440
ЗАО «Карабашмедь», д. № 5-73 250
Floazar Traiding Limited. д.№ 5-113 248
ЗАО «Карабашмедь» д.№ 5-115 240
Базис Проект, д.№ СА/12-2016 145
ПАТ «СМНВО» обстеження цехiв 138
ПАТ «Укртрансгаз», УМГ «Львiвтрансгаз», д.1612000834 (АН) 52
Всього: 36447

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.

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

Судових справ, в яких розглядається позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, у Товариства не
має. В той же час по результатам перевiрки ПАТ «Укрхiмпроект» Державною фiскальною службою України у 2016
роцi нарахована сума грошового зобов’язання з ПДВ 214610 грн. та штрафнi санкцiї 70368,25 грн. (повiдомлення
рiшення № 000192202 вiд 18.03.16р.). По рiшенню ДФС м.Києва (повiдомлення-рiшення № 0000931402 вiд 12.07.16р.)
донарахована сума грошового зобов'язання 41854 грн. та штрафнi санкцiї 14073,75 грн.
Постановою Сумського окружного адмiнiстративного суду (справа №818/670/16 вiд 22.09.2016р.) визнано
протиправними та скасовано всi повiдомлення-рiшення, стягнути з ДФС судовий збiр в розмiрi 4274,68 грн. на
користь ПАТ «Укрхiмпроект».
Постановою Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду рiшення Сумського суду вiдхилено (справа №
818/670/16 вiд 21.12.2016р.).
Подана касацiйна скарга до Вищого адмiнiстративного суду України на постанову Харкiвського апеляцiйного
адмiнiстративного суду вiд 21 грудня 2016 року по справi № 818/670/16. Дата суду не визначена.

Аналiз дiяльностi за 2017 рiк проти 2016 року свiдчить про те, що обсяги реалiзацiї Товариства збiльшились на
6389тис.грн. (або ж 1,26 рази). Прибуток товариства склав в 2017 роцi 75тис.грн. проти збиткiв в сумi 5788тис.грн. в
2016 роцi.
Товариство планує продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
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:

15053

12509

0

0

15053

12509

будівлі та споруди

14145

11771

0

0

14145

11771

машини та
обладнання

465

285

0

0

465

285

транспортні засоби

161

233

0

0

161

233

0

0

0

0

0

0

282

220

0

0

282

220

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

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки
інші

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

15053

12509

0

0

15053

12509

Усього

Вiдповiдно до МСФЗ, Товариство обрало вiдображення основних засобiв за переоцiненою та справедливою вартiстю на дату початку застосування
МСФЗ та використання такої справедливої вартостi як умовної вартостi на цю дату. Товариство залучило акредитованого незалежного оцiнювача для
визначення справедливої вартостi окремих основних засобiв станом на 31 грудня 2017 року, в 2017 роцi вартiсть необоротних активiв тестувалась на
змiну справедливої вартостi, i управлiнський персонал дiйшов висновку про необхiднiсть в проведеннi переоцiнки необоротних активiв на звiтну
Опис дату.
Справедлива вартiсть основних засобiв переважно визначена трьома методами: iндексацiї, порiвнюючим, УПВС. Справедлива вартiсть неосновних
засобiв була визначена за iсторичною вартiстю.
Ступiнь використання основних засобiв у наданнi послуг становить 100%. Ступiнь зносу основних засобiв становить 30% станом на 31.12.2016 р. та
36% станом на 31.12.2017 р. Обмеженення на використання основних засобiв вiдсутнi.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

22716

23048

Статутний капітал (тис.
грн.)

2877

2877

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

2877

2877

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено 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 р.). 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.

Станом на 31.12.2016 р. вартiсть чистих активiв Товариства складала 23048тис.грн. та перевищувала зареєстрований капiтал на 20171тис.грн.,
станом на 31.2.2017 р. вартiсть чистих активiв Товариства склала 22716тис.грн., що перевищило зареєстрований капiтал на 19839тис.грн.
Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.
Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток
річних)

Дата погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

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

Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

732

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

11673

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

12405

X

X

Iншi зобовязання складаються з кредиторської заборгованост за товари(роботи, послуги) в сумi 4346тис.грн.; розрахунки зi страхування
в сумi 226тис.грн.; розрахунки з оплати працi в сумi 1055тис.грн.; поточної заборгованостi з отриманих авансiв в сумi 2666тис.грн.;
поточної заборгованостi по розрахункам з учасниками в сумi 1536тис.грн.; поточнi забезпечення в сумi 1759тис.грн. та iншi поточнi
зобов'язання -85тис.грн.

Опис:

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
рішення
емітента за даними
правочину
(тис. грн)
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

30.10.2017

Наглядова рада ПАТ
«Укрхiмпроект»

6000

34851

17.22

30.10.2017р.,
протокол 30/10-

31.10.2017

http://ukrhimproekt.com.ua

Предмет
правочину

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7
2017, Наглядовою
радою ПАТ
«Укрхiмпроект»
(далi Товариство) було
прийнято рiшення
про укладення
мiж Товариством
та ПАТ
«Український
нафтогазовий
iнститут» (ПАТ
«УКРНГI»)
договору
субпiдряду на
виконання
проектновишукувальних
робiт по об’єктам
розвитку Газової
програми ТОВ
«Iркутська
нафтова

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

компанiя»
Опис:
30.10.2017р., протокол 30/10-2017, Наглядовою радою ПАТ «Укрхiмпроект» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та ПАТ
«Український нафтогазовий iнститут» (ПАТ «УКРНГI») договору субпiдряду на виконання проектно-вишукувальних робiт по об’єктам розвитку Газової програми ТОВ
«Iркутська нафтова компанiя», а саме: на часткове виконання робiт з розробки проектної документацiї «Комплекс приймання, зберiгання та вiдвантаження стабiльного
газового конденсату» на суму, що не перевищує 6 000 000 грн.
Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Укрхiмпроект»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг,
що є їх предметом, перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень».

2

31.10.2017

Наглядова рада ПАТ
"Укрхiмпроект"

8000

34851

22.95

Наглядовою
радою ПАТ
«Укрхiмпроект»
(далi Товариство) було
прийнято рiшення
про укладення
мiж Товариством
та ПАТ
«Український
нафтогазовий
iнститут» (ПАТ

01.11.2017

http://ukrhimproekt.com.ua

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7
«УКРНГI»)
договору
субпiдряду на
виконання
проектновишукувальних
робiт по об’єктам
розвитку Газової
програми ТОВ
«Iркутська
нафтова
компанiя», а саме:
на часткове
виконання робiт з
розробки робочої
документацiї
«Комплекс
приймання,
зберiгання та
вiдвантаження
стабiльного
газового
конденсату»

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

7

8

9

24.11.2017

http://ukrhimproekt.com.ua

Опис:
31.10.2017р., протокол 31/10-2017, Наглядовою радою ПАТ «Укрхiмпроект» (далi - Товариство)
було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та ПАТ «Український нафтогазовий
iнститут» (ПАТ «УКРНГI») договору субпiдряду на виконання проектно-вишукувальних робiт по
об’єктам розвитку Газової програми ТОВ «Iркутська нафтова компанiя», а саме: на часткове
виконання робiт з розробки робочої документацiї «Комплекс приймання, зберiгання та
вiдвантаження стабiльного газового конденсату» на суму, що не перевищує 8 000 000 грн.*
*Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Укрхiмпроект»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi
договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом,
перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень».

3

24.11.2017

Наглядова рада ПАТ
"Укрхiмпроект"

8700

34851

24.9

Наглядовою
радою ПАТ
«Укрхiмпроект»
(далi Товариство) було
прийнято рiшення
про надання
повноважень
генеральному
директору
Товариства на

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7
право пiдпису
тендерної
пропозицiї по
об’єкту:
«Реконструкцiя
компресорної
станцiї «Яготин»
(стадiї «Проект»,
«Робоча
документацiя» та
експертиза стадiї
«Проект»)
(Будiвельнi
роботи та
поточний ремонт)
на суму 8 585
346,42 (вiсiм
мiльйонiв п’ятсот
вiсiмдесят п’ять
тисяч триста
сорок шiсть) грн.
42 коп. (з
ПДВ).,та
погодження

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7
укладення мiж
ПАТ
«Укрхiмпроект»
та ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»
«Дирекцiя з
будiвництва та
реконструкцiї
газотранспортної
системи»
договору на
виконання
проектних робiт
«Реконструкцiя
компресорної
станцiї «Яготин»
(стадiї «Проект»,
«Робоча
документацiя» та
експертиза стадiї
«Проект»)
(Будiвельнi
роботи та
поточний ремонт)

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

на суму, що не
перевищує 8 700
тис. грн.(вiсiм
мiльйонiв сiмсот
тисяч гривень) (з
ПДВ).
Опис:
24.11.2017р., протокол 24/11-2017, Наглядовою радою ПАТ «Укрхiмпроект» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про надання повноважень генеральному директору
Товариства на право пiдпису тендерної пропозицiї по об’єкту: «Реконструкцiя компресорної станцiї «Яготин» (стадiї «Проект», «Робоча документацiя» та експертиза стадiї
«Проект») (Будiвельнi роботи та поточний ремонт) на суму 8 585 346,42 (вiсiм мiльйонiв п’ятсот вiсiмдесят п’ять тисяч триста сорок шiсть) грн. 42 коп. (з ПДВ).,та
погодження укладення мiж ПАТ «Укрхiмпроект» та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» «Дирекцiя з будiвництва та реконструкцiї газотранспортної системи» договору на виконання
проектних робiт «Реконструкцiя компресорної станцiї «Яготин» (стадiї «Проект», «Робоча документацiя» та експертиза стадiї «Проект») (Будiвельнi роботи та поточний
ремонт) на суму, що не перевищує 8 700 тис. грн.(вiсiм мiльйонiв сiмсот тисяч гривень) (з ПДВ)., i надання генеральному директору Товариства права на його пiдписання.

4

27.11.2017

Наглядова рада ПАТ
"Укрхiмпроект"

8700

34851

24.9

Наглядовою
радою ПАТ
«Укрхiмпроект»
(далi Товариство) було
прийнято рiшення
про надання

27.11.2017

http://ukrhimproekt.com.ua

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7
повноважень
генеральному
директору
Товариства на
право пiдпису
тендерної
пропозицiї по
об’єкту:
«Реконструкцiя
компресорної
станцiї «Ромни»
магiстрального
газопроводу
«УренгойПомари-Ужгород»
(стадiї "Проект",
"Робоча
документацiя" та
експертиза стадiї
"Проект")
(Будiвельнi
роботи та
поточний
ремонт)», на суму

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7
9 082 684,52
(дев’ять мiльйонiв
вiсiмдесят двi
тисячi шiстсот
вiсiмдесят чотири)
грн. 52 коп. (з
ПДВ)та
погодження
укладення мiж
ПАТ
«Укрхiмпроект»
та ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»
«Дирекцiя з
будiвництва та
реконструкцiї
газотранспортної
системи»
договору на
виконання
проектних робiт:
«Реконструкцiя
компресорної
станцiї «Ромни»

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

магiстрального
газопроводу
«УренгойПомари-Ужгород»
(стадiї "Проект",
"Робоча
документацiя" та
експертиза стадiї
"Проект")
(Будiвельнi
роботи та
поточний
ремонт)», на суму,
що не перевищує
8 700 тис. грн.
(вiсiм мiльйонiв
сiмсот тисяч
гривень)
Опис:
27.11.2017р., протокол 27/11-2017, Наглядовою радою ПАТ «Укрхiмпроект» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про надання повноважень генеральному директору
Товариства на право пiдпису тендерної пропозицiї по об’єкту: «Реконструкцiя компресорної станцiї «Ромни» магiстрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
Найменування
майна або
емітента за даними
правочину, до
уповноваженого
послуг, що є
останньої річної
органу, що прийняв
вартості активів
предметом фінансової звітності
емітента за даними
рішення
(тис. грн)
правочину
останньої річної
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
3

4

5

6

Предмет
правочину

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

(стадiї "Проект", "Робоча документацiя" та експертиза стадiї "Проект") (Будiвельнi роботи та поточний ремонт)», на суму 9 082 684,52 (дев’ять мiльйонiв вiсiмдесят двi
тисячi шiстсот вiсiмдесят чотири) грн. 52 коп. (з ПДВ)та погодження укладення мiж ПАТ «Укрхiмпроект» та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» «Дирекцiя з будiвництва та
реконструкцiї газотранспортної системи» договору на виконання проектних робiт: «Реконструкцiя компресорної станцiї «Ромни» магiстрального газопроводу «УренгойПомари-Ужгород» (стадiї "Проект", "Робоча документацiя" та експертиза стадiї "Проект") (Будiвельнi роботи та поточний ремонт)», на суму, що не перевищує 8 700 тис.
грн. (вiсiм мiльйонiв сiмсот тисяч гривень), i надання генеральному директору Товариства Наумову Л.Є. права на його пiдписання.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

24.11.2017

24.11.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

27.11.2017

27.11.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

31.10.2017

01.11.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

30.10.2017

31.10.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

27.10.2017

30.10.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

02.06.2017

02.06.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків
- фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Аудиторська фiрма у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю
“СУМИКООП-АУДИТ”

30267686

40022, м. Суми вул. Троїцька,1

2033 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

----

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0573
05.04.2018

01.01.2017
31.12.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

-

Номер та дата договору на проведення аудиту

14-А
02.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

02.02.2018
16.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

16.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

20200.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків
- фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Аудиторська фiрма у формi товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Сумикооп-аудит»

30267686

40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1 к. 10

2033 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0573
16.03.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

03.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
-

Номер та дата договору на проведення аудиту

14-А
02.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

02.02.2018
16.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

16.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

20200.00

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
Адресат
Акцiонерам, Наглядовiй радi ПАТ «УКРХIМПРОЕКТ»,
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Думка iз застереженням
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «УКРХIМПРОЕКТ»
(надалi - «Товариство») вiдображеної в українських гривнях на 31 грудня 2017 року за фiнансовий рiк, що закiнчився
(надалi – «фiнансова звiтнiсть»), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017р., та звiту
про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за не прямим методом) та звiту
про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту,
фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на
31.12.2017 року та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
У складi оборотних активiв товариства облiковується дебiторська заборгованiсть за продукцiю (товари, послуги) в
сумi 9138 тис.грн. (понад 71%), в т.ч. пов’язаної особи – 8846,5 тис.грн. з ознаками знецiнення. Товариством не
створено резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi. На нашу думку, знецiнення може складати всю суму такої
заборгованостi.
Товариство у примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 рiк не включило розкриття щодо справедливої вартостi, яке
передбачене МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» та iншими МСФЗ. Товариством у примiтках не повнiстю
розкрита iнформацiя щодо фiнансових iнструментiв, як того вимагає МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття у
звiтностi», в тому числi не здiйснена оцiнка кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ринкового ризику, не
представлена iнформацiя за категорiями та класами фiнансових iнструментiв тощо. Не розкрило назву фактичної
контролюючої сторони для цiлей цiєї фiнансової звiтностi, що є вiдхиленням вiд вимог п.13 МСБО 24 "Розкриття
iнформацiї про пов’язанi сторони".
Оскiльки, керiвництво Товариства не має вичерпної iнформацiї стосовно перелiку пiдприємств, якi перебувають пiд
контролем або спiльним контролем кiнцевої контролюючої сторони, ми не змогли отримати достатнi та прийнятнi
аудиторськi докази по вiдношенню до повноти розкриття iнформацiї про операцiї та залишки з пов’язаними
сторонами у Примiтцi 22 до цiєї фiнансової звiтностi.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є
незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту
фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки iз застереженням.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка
мiститься в Рiчнiй iнформацiї про емiтента за 2017 рiк (Рiчний звiт компанiї), але не мiстить фiнансової звiтностi та

нашого звiту аудитора щодо неї.
Очiкується, що Рiчний звiт компанiї буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора. Наша думка щодо фiнансової
звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї
iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю,
зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя
має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з Рiчним звiтом компанiї, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення,
нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал
визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку.
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього

контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,
твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi
питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно,
щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Лiтвинова Лариса Тихонiвна.
Аудитор Л.Т. Лiтвинова
сертифiкат серiї А № 004455
виданий 26 грудня 2000р. та
продовжений до 26 грудня 2019 р.
Директор АФ ТОВ «Сумикооп-аудит» О.В. Касяненко
сертифiкат серiї А № 006543
виданий 29 квiтня 2009 р. та
продовжений до 23 квiтня 2019 р.
Адреса аудитора:
40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1 к. 10.
16.03.2018
д/в
д/в
д/в

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

1

2017

1

2

2016

3

2015

У тому числі позачергових

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні
X

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук

Ні
X

X
X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

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

Ні

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

У звiтному перiодi позачерговi
збори не скликалися
У звiтному перiодi позачерговi збори
не скликалися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

У звiтному перiодi позачерговi збори
не скликалися

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності
Інше (запишить)

X
д/н

д/н

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

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

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювалися

Інші (запишіть)

Комiтети не створювалися

д/н
Комiтети не створювалися. Загальна кiлькiсьб засiдань наглядової ради - 7.

Ні

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/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
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

Згiдно з рiшеннями рiчних
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Укрхiмпроект» 02.06.2017р.
(протокол №1\2017(21) вiд
02.06.2017р.)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

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, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

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 виконавчого органу

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 зовнішнього 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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
розміщується
Копії
в
для
Інформація
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
інтернетнадаються
безпосередньо
на загальних
інформаційній
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
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 фінансової
звітності? (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
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

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
Не задовольняв професійний рівень

Ні
X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Так як ПП АФ "Альфа-Аудит",
яка в 2016 роцi здiйснювала
перевiрку фiнансової звiтностi за
2015 рiк змiнила напрямок своєї
дiяльностi, аудиторську фiрму
було змiнено. В 2017 роцi
фiнансова звiтнiсть Товариства за
2016 рiк була перевiрена
Аудиторською фiрмою у формi
ТОВ "Сумикооп-Аудит".

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Аудиторська перевiрка

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
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

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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укрхiмпроект"

Територія

за ЄДРПОУ

00205618

за КОАТУУ

5910136600

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

2018 | 01 | 01

230

71.12

193

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул. Iллiнська, будинок 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 (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

719

637

0

первісна вартість

1001

3209

2728

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1002

2490

2091

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

15053

12509

0

первісна вартість

1011

21339

19639

0

знос

1012

6286

7130

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

15772

13146

0

Запаси

1100

5625

3772

0

Виробничі запаси

1101

46

94

0

Незавершене виробництво

1102

5579

3678

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

11623

12860

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

139

236

0

з бюджетом

1135

392

4

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

4

3

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

491

758

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

809

5486

0

Готівка

1166

1

2

0

Рахунки в банках

1167

808

5484

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

725

0

Усього за розділом II

1195

19079

23841

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

34851

36987

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2877

2877

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1331

478

0

Додатковий капітал

1410

919

919

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

602

602

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

17319

17840

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

23048

22716

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

2212

1866

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

2212

1866

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

5100

4346

0

за розрахунками з бюджетом

1620

91

732

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

83

226

0

за розрахунками з оплати праці

1630

526

1055

0

за одержаними авансами

1635

342

2666

0

за розрахунками з учасниками

1640

1537

1536

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1704

1759

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

208

85

0

Усього за розділом IІІ

1695

9591

12405

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

34851

36987

0

Примітки

Примiтки викладенi в роздiлi примiтки

Керівник

Наумов Л.Є.

Головний бухгалтер

Бублик Л.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрхiмпроект"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00205618

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

30797

24408

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -26147 )

( -25934 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

4650

0

збиток

2095

(0)

( 1526 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Стаття

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

436

832

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -3876 )

( -3540 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( -444 )

( -1587 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

766

0

збиток

2195

(0)

( 5821 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

37

34

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -728 )

( -1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

75

збиток

2295

()

( -5788 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

75

0

збиток

2355

(0)

( -5788 )

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

75

-5788

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

2076

2012

Витрати на оплату праці

2505

15744

14114

Відрахування на соціальні заходи

2510

3365

2978

Амортизація

2515

1440

1539

Інші операційні витрати

2520

5941

12216

Разом

2550

28566

32859

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

1498450

1498450

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1498450

1498450

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.05005

-3.86266

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.05005

-3.86266

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки викладенi в додатку

Керівник

Наумов Л.Є.

Головний бухгалтер

Бублик Л.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрхiмпроект"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00205618

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Наумов Леонiд Євгенiйович

Головний бухгалтер

Бублик Лiдiя Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрхiмпроект"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00205618

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

За звітний період
Стаття

1

Код рядка

2

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

75

0

0

5788

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

1440

X

1539

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

55

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

311

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

691

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від

3522

0

350

0

62

0

33

0

0

0

0

0

0

первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

85

3032

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

1065

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

1237

3774

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

267

0

293

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

725

41

0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560

2760

0

1516

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

4625

0

0

146

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

754

2400

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за

3562

641

0

0

207

розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

143

0

0

161

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

529

0

0

135

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

123

32

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

3

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

4625

0

0

149

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

258

X

341

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

258

0

341

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

1

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової
діяльності

3395

0

1

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

4366

0

0

490

Залишок коштів на початок року

3405

809

X

1237

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

311

0

62

0

Залишок коштів на кінець року

3415

5486

0

809

0

Примітки

Примiтки приведено нижче

Керівник

Наумов Л.Є.

Головний бухгалтер

Бублик Л.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укрхiмпроект"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00205618

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

2877

1331

919

602

17319

0

0

23048

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

446

0

0

446

Скоригований
залишок на
початок року

4095

2877

1331

919

602

17765

0

0

23494

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

75

0

0

75

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-753

0

0

0

0

0

-753

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111

0

-753

0

0

0

0

0

-753

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

дохід
Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

заохочення
Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки
в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в

4290

0

-100

0

0

0

0

0

-100

капіталі
Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

-853

0

0

75

0

0

-778

Залишок на
кінець року

4300

2877

478

919

602

17840

0

0

22716

Примітки

Примiтки викладено в додатку

Керівник

Наумов Л.Є.

Головний бухгалтер

Бублик Л.I.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Опис дiяльностi
Публiчне акцiонерне товариство «Укрхiмпроект» було створене у 1956 роцi у формi комплексного
проектного вiддiлу (КПВ 1) союзного проектного iнституту «Дiпрохiм», з 1970 року – Сумська фiлiя
«Дiпрохiму», з 1991 року – Проектний iнститут «Укрдiпрохiм», з 1994 року Вiдкрите акцiонерне
товариство «Укрхiмпроект». У вiдповiдностi до норм нового Закону України «Про акцiонернi
товариства» у 2011 роцi Товариство здiйснила перереєстрацiю та змiнила назву на «Публiчне
акцiонерне товариство «Укрхiмпроект» - комплексний проектний iнститут з проектування об'єктiв
промислового i цивiльного призначення, iнженерним обстеженням будинкiв, споруд i будiвельних
конструкцiй у хiмiчнiй, нафтохiмiчнiй, нафтопереробнiй, газовiй промисловостi, агропромисловому
комплексi, промисловостi будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй.
Основнi напрямки дiяльностi:
- Розробка проектно-кошторисної документацiї для нового будiвництва, розширення,
реконструкцiї i технiчного переоснащення пiдприємств, окремих виробництв, будiвель i споруд.
- Розробка конструкторської документацiї нестандартизованого устаткування.
- Авторський нагляд за будiвництвом.
- Iнженернi обстеження будiвель, споруд, будiвельних конструкцiй, розробка документацiї для
їхнього вiдновлення, капiтального ремонту, реконструкцiї.
- Паспортизацiя будiвель i споруд.
Iнститут здiйснював генеральне проектування Сумського i Вiнницького виробничих об'єднань
«Хiмпром», Одеського суперфосфатного, Константинiвського i Чарджоуського хiмiчних i
Комсомольського-на-Амурi сiрчанокислотного заводiв. Брав участь у проектуваннi об'єктiв за
кордоном (В'єтнам, Куба, Кiпр, Алжир).
За проектами iнституту збудованi i працюють об'єкти виробничого, пiдсобного й обслуговуючого
призначення, iнженернi мережi й спорудження пiдприємств генерального проектування, а також
виробництва продуктiв основної хiмiї на багатьох пiдприємствах України, Росiї, Бiлорусiї, Литви,
Азербайджану, Вiрменiї, Туркменiстану, Узбекистану, Казахстану, у Республiцi Куба.
Основною спецiалiзацiєю iнституту до 1992 р. були технологiї основної хiмiї: сiрчана кислота,
мiнеральнi добрива й солi. В 1992 р. проектом компресорної станцiї природного газу на
Качанiвському ГПЗ (Україна) було вiдкрито новий напрямок дiяльностi iнституту – газова й
нафтохiмiчна промисловостi, а з 2000р. iнститут почав проектування багатоповерхових житлових
будинкiв. ПАТ «Укрхiмпроект» працює в тiсному спiвробiтництвi з ПАТ «Сумське НВО». ПАТ
«Сумське НВО» є замовником, розробником технологiчних процесiв i обладнання, виробником
технологiчного обладнання, виконує будiвельнi, шефмонтажнi та пусконалагоджувальнi роботи,
будує об'єкти «пiд ключ», проводить навчання експлуатацiйного i обслуговуючого персоналу; ПАТ
«Укрхiмпроект» розробляє проектну i робочу документацiю, здiйснює авторський нагляд за
будiвництвом. Така схема роботи скорочує строки проектування, будiвництва i введення об'єктiв в
експлуатацiю.
Iнститут складає проекти в наступних галузях народного господарства :
Хiмiчна промисловiсть

- Сiрчана кислота iз сiрки, сiрководню, колчедану, залiзного купоросу;
- Олеум;
- Реактивна сiрчана кислота;
- 100%SO2;
- Суперфосфат гранульований,амонiзований;
- Амофос, дiамонiйфосфат;
- Кормовi фосфати (трикальцiйфосфат, дiкальцiйфосфат, монокальцiйфосфат);
- Фосфатна кислота (дигiдратний чи напiвгiдратний процес екстракцiї);
- Упарювання екстракцiйної фосфорної кислоти;
- Сульфат амонiю;
- Складнi добрива з рiзними спiввiдношеннями N:P:К;
- Мiнеральнi солi;
- Пiгменти (жовтi, бiлi, червонi);
- Сiрчанокислий алюмiнiй;
- Вапно;
- Нейтралiзацiя стокiв з утилiзацiєю вiдходiв;
- Очищення й утилiзацiя газiв, що вiдходять.
Нафтопереробна i нафтохiмiчна промисловiсть
- Ректифiкацiя нафти, нафтового i газового конденсату;
- Кондицiювання прямогонного бензину;
- Регенерацiя й утилiзацiя рiдких i газосумiстких вiдходiв рiзних виробництв (вiдпрацьована
сiрчана кислота, кислi гудрони);
- Склади нафтопродуктiв зi зливноналивними спорудами;
- Мiнiзаводи з переробки нафти i конденсату (УПКН-20,40,50);
- Установки комплексної пiдготовки нафти (УКПН).
Газова промисловiсть
- Компресорнi газоперекачувальнi станцiї ( у тому числi газлiфтнi);
- Газофракцiйнi, маслоабсорбцiйнi установки;
- Установки комплексної пiдготовки газу (УКПГ).
Чорна i кольорова металургiя
- Сiрчана кислота з вiдходних газiв ( у тому числi iз сiрководню)
Промисловiсть будiвельних матерiалiв
- Сепарована крейда;
- Глиняна та силiкатна цегла;
- Керамзитовий гравiй;
- в'яжучi на основi фосфогiпсу;
- асфальтобетон
Агропромисловий комплекс
- суспендованi добрива;
- добрива з торфу, сапропелю;
- тукосумiшi з рiзними добавками;
- органо-мiнеральнi добрива;
- склади мiнеральних добрив.
Будiвлi, споруди, мережi i системи
- виробничi будiвлi;
- адмiнiстративно-побутовi будiвлi;

- громадськi будiвлi i споруди;
- житловi будiвлi;
- котельнi установки;
- газовi мережi, газообладнання;
- вузли облiку газу, теплової енергiї, води;
- водопостачання, каналiзацiя;
- опалення, вентиляцiя, кондицiювання;
- електропостачання, автоматизацiя, зв'язок, сигналiзацiя, АСК.
ПАТ «Укрхiмпроект» виконує i розробляє:
- ТЕО iнвестицiй;
- Оцiнку впливу об'єктiв будiвництва на навколишнє середовище;
- Паспортизацiю будiвель i споруд;
- Iнженернi обстеження будiвель, споруд i будiвельних конструкцiй;
- Замiри мiцностi та визначення фiзико механiчних характеристик бетону, цегли, розчину,
деревини;
- Визначення хiмiчного складу та механiчних характеристик елементiв металоконструкцiй;
- Визначення дiаметра та розмiщення арматури в залiзобетонних конструкцiях;
- Замiри параметрiв вiбрацiї обладнання i будiвельних конструкцiй з видачею рекомендацiй по її
зменшенню;
- Визначення напружено деформацiйного стану конструкцiй;
- Товщинометрiю;
- Дефектоскопiю;
- Визначення характеру i виду корозiйного руйнування будiвельних конструкцiй з видачею
рекомендацiй з хiмзахисту;
- Геодезичнi спостереження за кренами споруд (труби, вежi,силоси та iн.), за осадками i
деформацiями будинкiв i споруд;
- Вимiрювання прогинiв будiвельних конструкцiй;
- Iнструментальна вивiрка великогабаритного обладнання, пiдкранових колiй.
- Проект капiтального ремонту;
- Проект пiдсилення окремих конструкцiй або їх елементiв;
- Рекомендацiї з безаварiйної експлуатацiї;
- Вихiднi данi для проектування реконструкцiї.
Iнститут має державнi лiцензiї на проектнi роботи для будiвництва в Українi i на територiї
Росiйської Федерацiї.
В iнститутi розроблена, сертифiкована й функцiонує Система менеджменту якостi СМК, сертифiкат
BUREAU VERITAS Certification ISO 9001:2008 вiд 10 жовтня 2007р. (ресертифiкацiя 19 жовтня 2017р.)
Юридична адреса ПАТ «Укрхiмпроект»:
Україна 40009 м.Суми, вул.Iллiнська, 13
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2017 рiк склала 186 осiб,
що на 16 особи менш, нiж у 2016 роцi.
Протягом року прийнято 10 чол., звiльнено 26 чол. Станом на 01.01.18 р. облiкова чисельнiсть
штатних працiвникiв склала 179 чол.
31.12.2017 31.12.2016
Кiлькiсть працiвникiв (чол.) 179 195
Станом на 31 грудня 2017 р. i 31 грудня 2016 р. , виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад
акцiонерiв є наступним:

Акцiонери 31.12.2017,
% 31.12.2016,
%
Юридичнi особи нерезиденти: 75,5612 75,5612
Stremvol Holdings Limited, Кiпр 75,4676 75,4676
Energy Standard industries Limited 0,0001 0,0001
Юридичнi особи резиденти:
ПАТ «Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе» 0,0001 0,0001
АТ «Мiжнародний фонд промислових iнвестицiй «НефтьГазПром» 0,0934 0,0934
Фiзичнi особи нерезиденти 0,0444 0,0444
Фiзичнi особи резиденти 24,3944 24,3944
Всього 100% 100%
2. Основа складання звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Дата
застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi управлiнським персоналом визначена
01.01.2011 року.
Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях («грн.»), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо
не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2017 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, була
дозволена до випуску 28 лютого 2018 р.
Заява про вiдповiднiсть
Перший повний пакет фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується складено станом на 31 грудня
2012 року. У цiй фiнансовiй звiтностi подано усю порiвняльну iнформацiю, як цього вимагають
МСФЗ.
Пiд час складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво застосовує МСФЗ, що є чинними
станом на дату складання такої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, та враховує Проекти будь-яких
МСФЗ, наявнi на зазначену дату.
Ця фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi. ?
3. Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок
та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та
зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну дату. Однак
невизначенiсть щодо цих припущень та оцiнок може призвести до необхiдностi суттєвих
коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань, якi зазнають впливу в майбутньому.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел
невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi
внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового
року:
Резерв сумнiвної заборгованостi
Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення
корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi
збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Товариство аналогiчним
чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на
несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи або змiну
економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками

невиконання зобов'язань за активами у складi групи.
Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних; даних про структуру збиткiв стосовно
активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення
корисностi за Компанiями дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство
використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської
заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
Податкове та iнше законодавство
Українське податкове законодавство та регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне
законодавство, продовжують розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко
сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами
державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення
не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що
регулюють дiяльнiсть компанiї, є правильним, i що Товариство дотрималось усiх нормативних
положень, а всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або
нарахованi.
Водночас iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть тлумачень, якi не були оскарженi
регулятивними органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей
ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв
можливих незаявлених позовiв не є доцiльним.
Вiдстрочений податковий актив
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями у
разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна застосувати
неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення
вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з iмовiрних строкiв та
рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї податкового планування в
майбутньому.
4. Основнi принципи облiкової полiтики
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю (група 3 «Будiвля та споруди», група 4
«Машини та обладнання», група 5 «Транспортнi засоби», група 6 «Iнструменти, прилади,
iнвентар»); собiвартiстю або умовною собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних до дати переходу
на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Справедлива вартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю
замiщення.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання кожного активу.
Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:
Групи Роки
Будiвля та споруди 35
Машини та обладнання вiд 2 рокiв згiдно гарантiї
Транспортнi засоби 3,5 - 5
Iнструменти, прилади, iнвентар 20
Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, якi
визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при
проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової
вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для такого визнання

критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку
або збитку по мiрi їх понесення
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi
подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована.
У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової
вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю, вартiсть такого активу або одиницi, що генерує
грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного
вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або
вартостi використання активу.
Перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена у гривнях ("грн."), що є функцiональною валютою i
валютою подання звiтностi. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у
функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи
i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за
обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються до звiту про сукупний
дохiд згiдно з МСФЗ. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом,
який дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного
тестування на предмет зменшення корисностi Товариство визначає суму вiдшкодування активу.
Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi,
що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi використання. Сума
вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує
надходження коштiв i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли
балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, перевищує суму його/її
вiдшкодування, вважається, що його/iї кориснiсть зменшилась, i його/її вартiсть списується до
суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до
їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподаткування), що вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначеннi
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на
ринку. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель
оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями акцiй
пiдприємств якi вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи iншими показниками
справедливої вартостi, що є в наявностi.
Розрахунок зменшення корисностi Товариства ґрунтується на детальних кошторисах та прогнозних
розрахунках, що генерують грошовi потоки, мiж якими розподiляються iндивiдуальнi активи.
Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для бiльш
тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для
прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року. Збитки вiд зменшення корисностi
триваючої дiяльностi, в тому числi вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про
прибутки та збитки у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною
кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки
яких вiдображалася безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. В такому випадку
зменшення корисностi також вiдображається у складi iншого сукупного доходу в сумi, що не

перевищує попередньої переоцiнки.
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення
корисностi, визнаний щодо певного активу ранiше, крiм гудвiла, вже не iснує або зменшився. За
наявностi таких ознак Товариство оцiнює суму вiдшкодування активу або одиницi, що генерує
грошовi потоки. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах,
сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi припущення, застосованi для визначення
суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi.
Балансова вартiсть активу, збiльшена внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi, не
повинна, перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якщо
б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в попереднi роки. Сторнування збитку вiд
зменшення корисностi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком / випадкiв, коли
актив вiдображається за переоцiненою сумою. У таких випадках сторнування вiдображається як
дооцiнка.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi
активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та
дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi для
продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при
ефективному хеджуваннi. Товариство визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному
визнаннi.
У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх справедливої
вартостi додаються безпосередньо пов'язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у строк,
встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на
"стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство бере
на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та iншу
дебiторську заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2017 р. та 1 сiчня 2017 р. Товариство не класифiкувало жодних фiнансових
активiв як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку
або збитку чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв таким чином залежить вiд їх класифiкацiї.
Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу вiдсутня у зв’язку з їх вiдсутнiстю.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовано, частини фiнансового активу або частини
групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у випадку:
закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе
зобов'язання з виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без
суттєвої затримки за "транзитною" угодою, i або (а) Товариство передало практично всi ризики та
вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передає, але й не залишає за собою, практично всiх
ризикiв та вигод вiд активу, але передало контроль над цим активом. У разi якщо Товариство
передало свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому анi передавши, анi
зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних iз ним, а також не передавши

контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi триваючої участi Товариства
в цьому активi.
У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне
зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi
Товариством.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою
з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що
може бути пред'явлена до оплати Товариством.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Товариство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи
групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi
фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки
зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного визнання
активу ("випадок виникнення збиткiв"), i такий випадок або випадки виникнення збиткiв мають
вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд активу чи групи фiнансових активiв, який може
бути достовiрно визначений. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки
того, що позичальник чи Компанiя позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв,
порушують зобов'язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи
фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї,
помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi
прострочених платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi збитками за активами.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської
дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних iз доведенням
продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно визначається на
iндивiдуальнiй основi з використанням спецiальних методiв оцiнки.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських рахунках,
готiвковi кошти в касi.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових
коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських
овердрафтiв.
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання
знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може
бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi з забезпеченням, вiдображаються у звiтi про сукупний
дохiд. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається
шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту
до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов'язаних iз певним зобов'язанням, за їх наявностi. При
застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається
як фiнансовi витрати.
Оренда
Визначення наявностi умов оренди в договорi ґрунтується на сутностi договору на дату початку
оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу
або договiр передбачає право використання активу.

Товариство як орендодавець
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом,
класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору
операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються
протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як
дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.
Визнання доходiв
Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод Товариством, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд
оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок,
податкiв на реалiзацiю. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Продаж послуги в сферi iнжинiрингу.
Доходи визнаються за вирахуванням податкiв з продажу (ПДВ) пiсля передачi всiх прав та ризикiв,
щодо володiння проектно-кошторисної документацiї.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом вiдповiдного
строку оренди.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi,
обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Нарахування
поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та податкового
законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний податок на
прибуток Товариством розраховується вiдповiдно до українського податкового законодавства й
визначається на основi оподатковуваного прибутку i валових витрат, вiдображених у податковiй
декларацiї Товариства. В 2017 роцi ставка податку на прибуток становила 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей
фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, окрiм випадкiв, коли:
• вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу
чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент здiйснення
операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
• вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та
асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя
може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна вiрогiднiсть
того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями i
перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового кредиту i податкових збиткiв,
якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна застосувати
неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також використовувати невикористанi податковий кредит
i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли:
• вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць, виникає
в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є
об'єднанням бiзнесу, та який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський

прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
• вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi i асоцiйованi
компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються,
тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде
отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й
зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й
визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких
очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок i
положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на звiтну
дату.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi
капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм таких випадкiв:
• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом, в
такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi,
залежно вiд обставин;
• дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в звiтi про
фiнансовий стан.
Прибуток на акцiю
Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за перiод,
який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй, на середньозважену кiлькiсть звичайних
акцiй, якi перебували в обiгу. Кiлькiсть зазначених акцiй у 2017 роцi складала 1498450 шт.
Вилучення з обiгу акцiй Товариства в звiтних перiодах не вiдбувалось.
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти».
Нова класифiкацiя та вимоги до оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, полiпшена модель
облiку операцiй хеджування, нова модель знецiнення фiнансових iнструментiв на основi
очiкуваних збиткiв.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2018 р. Керiвництво оцiнює
характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв,
що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї”. В стандарт внесенi нижченаведенi змiни.
• Суттєвiсть. Поправки роз'яснюють, що iнформацiя не повинна бути прихована шляхом

агрегування або шляхом подання несуттєвої iнформацiї, iстотнiсть розглядається стосовно всiх
компонентiв фiнансової звiтностi, i навiть якщо стандарт вимагає конкретного розкриття,
необхiдно враховувати його iстотнiсть.
• Звiт про фiнансовий стан i звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Поправки включають роз'яснення щодо того, що список статей звiтностi, який повинен бути
представлений в даних фiнансових звiтах, може бути деталiзований або агрегований в залежностi
вiд ситуацiї, а також передбачають додатковi iнструкцiї за поданням промiжних пiдсумкiв в цих
звiтах i роз'яснюють, що частка органiзацiї в асоцiйованих органiзацiй або спiльних пiдприємств,
що враховуються методом пайової участi, повинна бути представлена в сукупностi з єдиною
статтею звiтностi виходячи з того, чи буде вона рекласифiкована в прибуток або збиток згодом.
• всi активи i зобов'язання, залишки та операцiї повиннi вiдповiдати всiм iншим стандартам МСФЗ,
щоб залишки по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць вiдображали вплив тарифного
регулювання тiльки за умови дотримання iнших стандартiв МСФЗ;
• зробленi вiдповiднi розкриття, щоб (а) дозволити користувачам оцiнити характер певного
режиму тарифного регулювання та пов'язанi з ним ризики i (b) допомогти користувачам зрозумiти,
яким чином залишки по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць визнаються i оцiнюються спочатку
i згодом.
Промiжний стандарт застосовується лише при первинному застосуваннi МСФЗ i, отже, повинен
застосовуватися одночасно з застосуванням органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Застосування цього стандарту є необов'язковим, i
цей стандарт може застосовуватися при складаннi першої фiнансової звiтностi, яку фiнансова
установа пiдготувала вiдповiдно до МСФЗ, щодо перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року.
Зазначенi змiни не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином компанiя повинна поновити надання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до
гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не
вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває
Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог
щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог
щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але
визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти
характер взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм
цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi
компанiї у таких активах, та ризики, якi зв’язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття
iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi
припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не
вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.
МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування
виключення з вимоги про консолiдацiю».
Поправки вносять змiни, спрямованi на роз'яснення нижченаведеного:
• Виключення з вимоги про складання консолiдованої фiнансової звiтностi щодо промiжної

материнської органiзацiї передбачено для материнської органiзацiї, яка сама є дочiрньою
органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, навiть якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi дочiрнi
органiзацiї за справедливою вартiстю.
• Не потрiбно консолiдувати дочiрню органiзацiю, яка надає послуги, пов'язанi з iнвестицiйною
дiяльнiстю материнської органiзацiї, якщо сама дочiрня органiзацiя є iнвестицiйною органiзацiєю.
• При використаннi методу участi в капiталi неiнвестицiйної органiзацiєю-iнвестором щодо
iнвестицiйної органiзацiї - об'єкта iнвестицiй (асоцiйованого пiдприємства або спiльного
пiдприємства), неiнвестицiйний органiзацiя-iнвестор може використовувати оцiнку за
справедливою вартiстю, яка застосовується асоцiйованою органiзацiєю або спiльним
пiдприємством щодо частки в дочiрнiх органiзацiях.
• Iнвестицiйна органiзацiя, яка оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю,
розкриває iнформацiю щодо iнвестицiйних органiзацiй вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 12. Поправки
повиннi застосовуватися ретроспективно.
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Облiк придбань частки участi в спiльних операцiях»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 роз'яснюють, що органiзацiя, яка набуває частку участi в спiльних
операцiях, чия дiяльнiсть представляє собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, повинна
застосовувати всi принципи для облiку об'єднання бiзнесiв, передбаченi МСФЗ (IFRS) 3 i iншими
МСФЗ, за винятком принципiв, що суперечать вказiвкам МСФЗ (IFRS) 11. Вiдповiдно, учасник
спiльних операцiй, який є покупцем такої частки, повинен:
• оцiнити за справедливою вартiстю бiльшiсть iдентифiкованих активiв i зобов'язань;
• визнати витрати, пов'язанi з придбанням, як витрати (за винятком витрат на випуск боргових або
пайових цiнних паперiв);
• визнати вiдкладенi податки;
• визнати гудвiл або прибуток вiд вигiдного придбання;
• провести тестування на знецiнення щодо генеруючих грошовi потоки одиниць, до яких був
розподiлений гудвiл;
• розкрити необхiдну iнформацiю, що стосується операцiй з об'єднання бiзнесiв. Поправки
застосовуються до придбання частки в iснуючих спiльних операцiях, а також до придбання частки
в спiльних операцiях при їх формуваннi, за винятком тих випадкiв, коли формування спiльних
операцiй збiгається з формуванням бiзнесу.
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
У МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» були також
внесенi поправки для розширення списку звiльнень щодо облiку об'єднання бiзнесiв, таким чином
даний список тепер включає минулi придбання частки в спiльних операцiях, чия дiяльнiсть
представляє собою бiзнес. Поправки застосовуються перспективно.
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць» щодо дiяльностi, яка пiдлягає тарифному
регулюванню, для органiзацiй, якi застосовують МСФЗ вперше, якщо:
• уповноважений орган має право встановити обов'язковi для покупцiв тарифи;
• цiна, встановлена регуляторними органами («регульований тариф»), передбачає вiдшкодування
витрат, специфiчних для органiзацiї, вiдшкодування яких закладено в регульований тариф.
Промiжний стандарт дозволяє органiзацiям продовжувати визнавати залишки по рахунках
вiдкладених тарифних рiзниць згiдно з поточними ОПБУ при переходi на МСФЗ за умови, що:
• рахунки вiдкладених тарифних рiзниць вiдображенi окремою статтею в звiтi про фiнансовий
стан, а рух вiдображено окремою статтею в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд;
• залишки, що вiдображають вплив тарифного регулювання, описанi як «дебетовi залишки по

рахунках вiдкладених тарифних рiзниць» i «кредитовi залишки по рахунках вiдкладених тарифних
рiзниць».
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»
МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 вимагають застосування методу амортизацiї, який вiдображає
очiкувану форму споживання майбутнiх економiчних вигод вiд активу. Найбiльш поширенi такi
методи: лiнiйний метод, метод зменшення залишку та метод списання вартостi пропорцiйно
обсягу продукцiї. Поправки до МСФЗ (IAS) 16:
• пояснюють, що застосування методу амортизацiї, заснованого виключно на виручцi, що
генерується в результатi дiяльностi, в якiй задiяний актив, неприпустимо. Це обумовлено тим, що
даний пiдхiд вiдображає особливостi генерування економiчних вигод, що виникають в результатi
дiяльностi, частиною якої є актив, а не передбачуванi особливостi споживання майбутнiх
економiчних вигод, одержуваних вiд активу. Поправки до МСФЗ (IAS) 38:
• встановлюють спростовне припущення, що метод амортизацiї, що базується на виручцi, щодо
нематерiальних активiв є неприпустимим з тих же причин, якi вказанi в МСФЗ (IAS) 16.
Проте iснують обмеженi випадки, коли дане припущення може бути спростовано:
• нематерiальнi активи вираженi як оцiнка виручки (переважаючим обмежуючим фактором,
властивим нематерiальному активу, є досягнення порогового значення виручки);
• можна продемонструвати, що виручка i споживання економiчних вигод вiд нематерiального
активу в надзвичайно взаємопов'язанi (споживання нематерiального активу безпосередньо
пов'язано з виручкою, що генерується при використаннi активу). Поправки в обох стандартах
також мiстять iнструкцiї щодо того, що очiкуване майбутнє зменшення цiни продажу може
вказувати на збiльшення норми споживання майбутнiх економiчних вигод вiд даного активу.
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 27 «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах». Змiни дозволяють
пiдприємствам та органiзацiям, яким на цей час необхiдно складати два комплекти окремої
фiнансової звiтностi (один комплект фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiсцевого законодавства,
яке вимагає застосування методу участi в капiталi, iнший комплект з метою вiдповiдностi вимогам
МСФЗ (IAS) 27), вiдповiдати одночасно вимогам мiсцевого законодавства та МСФЗ (IAS) 27,
складаючи всього один комплект звiтностi. Змiни також анулюють вимога пiдготовки двох
комплектiв фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ при переходi на облiк згiдно з МСФЗ.
Поправки дозволяють органiзацiї враховувати iнвестицiї в дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства
або асоцiйованi органiзацiї в окремих фiнансових звiтах:
• за фактичною вартiстю,
• вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (або МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти:
Визнання та оцiнка» для органiзацiй, якi ще не прийняли МСФЗ (IFRS) 9);
• з використанням методу участi в капiталi, як описано в МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi
органiзацiї та спiльнi пiдприємства».
Для кожної категорiї iнвестицiй повинен застосовуватися єдиний порядок облiку. Поправки також
мiстять вказiвку на те, що якщо материнська органiзацiя перестає бути iнвестицiйної органiзацiєю
або стає iнвестицiйної органiзацiєю, вона повинна враховувати цю змiну з дати змiни статусу
органiзацiї.
На додаток до поправок до МСФЗ (IAS) 27 внесенi наступнi поправки до МСФЗ (IAS) 28, щоб
уникнути потенцiйних конфлiктiв з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСФЗ
(IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Поправки
застосовуються ретроспективно вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових
оцiнках та помилки».

Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам» - поправки здiйснено з метою роз'яснення того, що
високоякiснi корпоративнi облiгацiї, якi використовуються для визначення ставки дисконтування
виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, повиннi бути в тiй же валютi, що й винагороди, належнi
до 7 сплати в майбутньому (таким чином , глибина ринку щодо високоякiсних корпоративних
облiгацiй повинна бути оцiнена на рiвнi окремої валюти).
Зазначенi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» - надають роз'яснення значення “в iншому
компонентi промiжного фiнансового звiту” i додавання вимоги про перехреснi посилання.
5. Доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., доходи включали:
Тис.грн.
2017 2016
Доходи вiд продажу iнжинiрингових i проектних послуг 30797 24408
6. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
За рiк що закiнчився 31 грудня 2017 р.
Тис.грн.
2017 2016
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 16896 13491
Знос та амортизацiя 1410 1284
Субпiдряд 2584 7393
Пальне 199 138
Сировина та витратнi матерiали 373 235
Енергоресурси 1307 849
Послуги стороннiх органiзацiй 1454 491
Витрати на вiдрядження 1924 2053
Всього: 26147 25934
7. Iншi операцiйнi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi доходи включали:
Тис.грн.
2017 2016
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти i операцiйної курсової рiзницi 258 57
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 141 138
Доходи вiд списаної кредиторської заборгованостi 396
Доходи вiд перерахунку рiчного ПДВ 241
Iншi доходи 37 сього: 436 832
8. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали:
Тис.грн.
2017 2016
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 2472 2054
Знос та амортизацiя 169 168
Витрати на банкiвськi послуги 138 69
Пальне 121 144
Сировина та витратнi матерiали 24 46
Енергоресурси 140 136

Послуги стороннiх органiзацiй 412 447
Витрати на вiдрядження 400 476
Всього: 3876 3540
9. Iншi операцiйнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали Резерв пiд зменшення
корисностi дебiторської заборгованостi
Тис.грн.
2017 2016
Витрати вiд продажу валюти i вiд операцiйної курсової рiзницi - Нарахований резерв сумнiвних боргiв - 141
Iншi операцiйнi витрати 444 1446
Всього: 444 1587
10. Iншi доходи та витрати
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн.
2017 2016
Дохiд (витрати) вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - Дохiд (витрати) вiд поновлення корисностi активiв - Дохiд (витрати) вiд не операцiйної курсової рiзницi - Дохiд вiд безкоштовно отриманих активiв - Дохiд iнший 37 34
Витрати вiд уцiнки основних засобiв (728)
Витрати iншi - (1)
Всього: (691) 33
11. Податок на прибуток
За рiк, що закiнчився, податок на прибуток включав:
Тис. грн.
2017 2016
Витрати з поточного податку на прибуток - Вiдстрочений податок на прибуток:
зменшення вiдстроченого податкового зобов’язання 397
визнання вiдстроченого податкового активу попереднього перiоду пов’язаного зi збитками (397) вiдстрочений податок визнаний у складi iншого сукупного доходу
Всього витрат з податку на прибуток - Починаючи з 1 сiчня 2014 р. застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в 18%.
Нижче наведено узгодження мiж фактичними витратами з податку на прибуток та добутком
бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2017 р.:
(в тис. грн.)
2017 2016
Прибуток до оподаткування 75 (5788)
Податок на прибуток за дiючою ставкою 14
Чистий вплив неоподатковуваних доходiв та витрат, що не включаються до складу валових витрат,
при визначеннi оподаткованого прибутку - Вплив змiни податкової ставки - Змiни у невизнаному вiдстроченому податковому активi -14 -

Податок на прибуток - Станом на 31 грудня 2017 р. вiдстрочений податок на прибуток стосувався такого:
Тис.грн.
Найменування показника
Балансу по МСФО МСФО
2017р. Податкова база Тимчасова рiзниця Розподiл тимчасової рiзницi в перiодi ВПА ВПЗ
2018 i в подальшому
18%
1234567
Активи
Основнi засоби 12509 2140 10369 10369 (1866)
Нематерiальнi активи 637 637
Виробничi запаси 94 94
Незавершене виробництво 3678 3678
Iнша дебiторська заборгованiсть 758 758
Торгова дебiторська заборгованiсть 12860 12860
Аванси виданi 236 236
Грошовi кошти 5486 5486
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
З бюджетом 4 4
Iншi оборотнi активи 725 725
Разом активiв: 36987
Пасив
Статутний капiтал 2877 Х
Додатковий капiтал 1397 Х
Резервний капiтал 602 Х
Нерозподiлений прибуток 17840 17840
Резерв вiдпусток 1759 1759
Вiдстрочення податковi зобов'язання 1866 1866
Кредиторська заборгованiсть 4346 4346
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
З авансiв 2666 2666
З оплати працi 1055 1055
Зi страхування 226 226
З учасниками 1536 1536
З бюджету 732 732
Iншi поточнi зобов'язання 85 85
Разом пасивiв 36987
Всього ВПЗ (1866)
Станом на 31 грудня 2016 р. вiдстрочений податок на прибуток стосувався такого:
Тис.грн.
Найменування показника
Балансу по МСФО МСФО
2016р. Податкова база Тимчасова рiзниця Розподiл тимчасової рiзницi в перiодi ВПА ВПЗ
2017 i в подальшому

18%
1234567
Активи
Основнi засоби 15053 2480 12573 12573 (2263)
Нематерiальнi активи 719 719
Виробничi запаси 46 46
Незавершене виробництво 5579 5579
Iнша дебiторська заборгованiсть 491 491
Торгова дебiторська заборгованiсть 11906 11906
Резерв сумнiвних боргiв (283) (283) (283) 51
Аванси виданi 139 139
Грошовi кошти 809 809
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
З бюджетом 392 392
Разом активiв: 34851
Пасив
Статутний капiтал 2877 Х
Додатковий капiтал 2250 Х
Резервний капiтал 602 Х
Нерозподiлений прибуток 17319 17319
Резерв вiдпусток 1704 1704
Вiдстрочення податковi зобов'язання 2212 2212
Кредиторська заборгованiсть 5100 5100
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
З авансiв 342 342
З оплати працi 526 526
Зi страхування 83 83
З учасниками 1537 1537
З бюджету 91 91
Iншi поточнi зобов'язання 208 208
Разом пасивiв 34851
Всього ВПЗ (2212)
12. Складовi iншого сукупного прибутку.
Тис.грн.
Прямi проведення 2017 2016
Дооцiнка активiв (753) Iнший додатковий капiтал - Всього: (753) 13. Основнi засоби
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв протягом 2016 року були такими:
Тис.грн.
Група 01.01.2016 Надiйшло
за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортиз. Дооцiнка/
уцiнка 31.12.2016
перв.
варт. знос перв.
варт. знос перв.

варт. знос
Будинки та споруди 16666 1680 841 16666 2521
Машини та обладнання 3326 2542 111 311 311 430 3126 2661
Транспорт 215 35 19 215 54
Iнструм прилади та iнвентар 1140 825 11 43 1151 869
Бiбл фонди 0 0 0 0
Iн необ мат активи 135 135 60 14 14 60 181 181
Разом 21482 5217 182 325 325 1393 0 21339 6286
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв протягом 2017 року наступнi:
Тис.грн.
Група 01.01.2017 Надiйшло
за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортиз. Дооцiнка/
уцiнка 31.12.2017
перв.
варт. знос перв.
варт. знос перв.
варт. знос перв.
варт. знос
Будинки та споруди 16666 2521 841 (1859) (326) 14807 3036
Машини та обладнання 3126 2662 116 120 120 295 3122 2837
Транспорт 215 54 19 145 54 360 127
Iнструм прилади та iнвентар 1151 869 2 2 62 1149 929
Бiбл фонди 0 0 0 0
Iн необ мат активи 181 181 29 9 9 29 201 201
Разом 21339 6287 145 131 131 1246 (1714) (272) 19639 7130
Вiдповiдно до МСФЗ, Товариство обрало вiдображення основних засобiв за переоцiненою та
справедливою вартiстю на дату початку застосування МСФЗ та використання такої справедливої
вартостi як умовної вартостi на цю дату. Товариство залучило акредитованого незалежного
оцiнювача для визначення справедливої вартостi окремих основних засобiв станом на 31 грудня
2017 року, в 2017 роцi вартiсть необоротних активiв тестувалась на змiну справедливої вартостi, i
управлiнський персонал дiйшов висновку про необхiднiсть в проведеннi переоцiнки необоротних
активiв на звiтну дату.
Справедлива вартiсть основних засобiв переважно визначена трьома методами: iндексацiї,
порiвнюючим, УПВС. Справедлива вартiсть неосновних засобiв була визначена за iсторичною
вартiстю.
?
14. Запаси
Станом на 31 грудня запаси включали:
Тис.грн.
2017 2016
Матерiали 85 38
Паливо 9 8
Будiвельнi матерiали - Всього: 94 46
15. Дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть

Станом на 31 грудня Дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
Тис.грн.
2017 2016
Дебiторська заборгованiсть за послуги 12860 11906
Iнша дебiторська заборгованiсть 758 491
Мiнус - резерв сумнiвних боргiв - -283
Всього: 13618 12114
Рух за статтями резерву пiд зменшення корисностi дебiторської та iншої дебiторської
заборгованостi є таким:
Тис.грн.
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Зменшення корисностi на колективнiй основi
На 01 сiчня 2012 року 2693 2693
Нараховано за рiк - Списання - На 31 грудня 2012 року 2693 2693
Нараховано за рiк - Списання -2565 -2565
На 31 грудня 2013 року 128 128
Списання -128 -128
На 31 грудня 2014 року - Нараховано за рiк 141 141
Списання - На 31 грудня 2015 року 141 141
Нараховано за рiк 141 141
Списання - На 31 грудня 2016 року 283 283
Списання -283 -283
На 31 грудня 2017 року - Станом на 31 грудня 2017 р. аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення за
вирахуванням резерву пiд зменшення корисностi є таким:
Тис.грн.
Всього деб. заборг. Непрострочена та менше 90 днiв 90-180 днiв 181-360 днiв бiльше 360 днiв
123456
31 грудня 2016 11623 3284 1055 1290 5994
31 грудня 2017 12860 2464 434 824 9138
Дебiторська заборгованiсть iз строком погашення бiльше року в сумi 9138тис.грн. складається з
наступної дебiторської заборгованостi:
ПАТ «Сумське НВО» (пов’язана особа) – 8846,5тис.грн.;
ТОВ «Сумиспортiнвест» (пов’язана особа) - 261,5тис.грн.;
ПАТ «Сумихiмпром» - 30тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв пiд дану заборгованiсть товариство не створювало.
16. Авансовi платежi та iншi активи
Станом на 31 грудня авансовi платежi та iншi активи включали:
Тис.грн.
2017 2016
Авансовi платежi за послуги 236 139

17. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
Тис.грн.
2017 2016
Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнi 5484 808
Грошовi кошти у касi 2 1
18. Капiтал
Зареєстрований статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р., зареєстрований статутний капiтал ПАТ
«Укрхiмпроект» складався з 1498450 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 1,92 грн. кожна. Одна
акцiя дає право одного голосу.
Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р., загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу
становила 2877 тис. грн.
Згiдно з українським законодавством, кошти Товариства, що пiдлягають розподiлу мiж
учасниками, обмежуються залишком накопиченого нерозподiленого прибутку, вiдображеного у
фiнансовiй звiтностi Товариства, складенiй станом на 31 грудня 2017 р.
Станом на 31 грудня 2016 капiтал у дооцiнках складав 1331тис.грн., станом на 31 грудня 2017 року
– 478тис.грн.
Нерозподiлений прибуток товариства складав станом на 31 грудня 2016 року 17319тис.грн.,
станом на 31 грудня 2017 року – 17840тис.грн.
Загальна сума власного капiталу дорiвнює станом на 1 грудня 2017 року 22716тис.грн. проти
23048тис.грн. станом на 31 грудня 2016 року.
Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно
активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення
корисностi за Компанiями дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство
використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської
заборгованостi для вiдображення поточних обставин. Виходячи з наведених вище тверджень
резерв не створювався.
19. Кредиторська заборгованiсть
Оборотна кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть включала:
Тис.грн.
2017 2016
Матерiали i послуги 4346 5100
Iнша кредиторська заборгованiсть 85 208
Всього 4431 5308
20. Iншi податки до сплати
Станом на 31 грудня iншi податки до сплати включали:
Тис.грн.
2017 2016
Податок на додану вартiсть 517 Iншi податки 215 91
Всього 732 91
21. Iнша кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов'язання
Станом на 31 грудня iнша кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов'язання включали:
Тис.грн.
2017 2016

Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 2666 342
Поточнi зобов'язання зi страхування 226 83
Поточнi зобов'язання з оплати працi 1055 526
Поточнi зобов'язання з учасниками 1536 1537
22. Операцiї з пов’язаними сторонами.
Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн.
У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони» товариство
розкриває iнформацiю щодо операцiй i сальдо заборгованостi мiж товариством та зв'язаними
сторонами. До зв'язаних сторiн товариство вiдносить:
- юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
- юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу
товариства);
- юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для товариства;
- юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому товариство є контролюючим учасником;
- фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу товариства;
- близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть товариства, та членiв провiдного управлiнського персоналу товариства.
Станом на 01.01.2017 дебiторська заборгованiсть ПАТ «Сумське НВО» (пов’язана особа), перед
Товариством, складала 8846327,20грн. В 2017 роцi загальна сума виконаних робiт (послуг) на
користь ПАТ «Сумське НВО» склала 1884222грн., в т.ч. ПДВ 20%. Станом на 31.12.2017 роцi
дебiторська заборгованiсть ПАТ «Сумське НВО» складає 10730549,20грн., в тому числi iз строком
погашення понад рiк – 8846327,20грн.
В 2017 роцi Товариство отримало послуг вiд ПАТ «Сумське НВО» на загальну суму 1068322,45грн.,
у т.ч.: по орендi автомобiля – 41187,06грн., у т.ч. ПДВ 20% - 6864,51грн.; послуги з опалення
примiщень – 1027135,39грн., у т.ч. ПДВ 20% - 171189,24грн. Станом на 01.01.2017 року
кредиторська заборгованiсть Товариства перед ПАТ «Сумське НВО» складала 2346405,81грн. та
станом на 31.12.2017 – 3414728,26грн. Залiкiв зустрiчних вимог Товариство не здiйснювало.
Винагорода ключового управлiнського персоналу Товариства
Винагорода, виплачена ключовому управлiнському персоналу в кiлькостi 2 особи за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2017 р., склала 520,8 тис.грн., проти 431,2 тис.грн. 2016 року, i включена в
адмiнiстративнi витрати.
Товариство не застосовує винагород у формi опцiонiв на придбання акцiй для керiвникiв та не має
зобов’язань з пенсiйного забезпечення перед колишнiми або теперiшнiми членами Правлiння i
Наглядової ради.
23. Договiрнi та умовнi зобов'язання Загальнi умови функцiонування
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує
демонструвати певнi ознаки, якi бiльш властивi економiцi, що розвивається. Такi ознаки
включають, але не обмежуються низькою лiквiднiстю на ринку капiталу, високим рiвнем iнфляцiї
та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом
платежу за межами України.
Стабiльнiсть економiки України залежитиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на
реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки. Як наслiдок, операцiям в
Українi властивi ризики, не типовi для країн iз розвинутою економiкою.
На українську економiку впливають ринковi коливання й зниження темпiв економiчного розвитку
у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього

продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському
секторi та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що
вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi
українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу,
а також вартостi капiталу для Компанiї та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан,
результати дiяльностi та економiчнi перспективи Компанiї.
Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної
стабiльностi Компанiї в умовах, що склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї у зазначених
вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан Компанiї. Наразi
неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
Податковi ризики
Операцiї Компанiї та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу полiтичних змiн в Українi, в
тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних актiв.
По результатам перевiрки ПАТ «Укрхiмпроект» Державною фiскальною службою України у 2016
роцi нарахована сума грошового зобов’язання з ПДВ 214610 грн. та штрафнi санкцiї 70368,25 грн.
(повiдомлення рiшення № 000192202 вiд 18.03.16р.). По рiшенню ДФС м. Києва (повiдомленнярiшення № 0000931402 вiд 12.07.16р.) донарахована сума грошового зобов?язання 41854грн. та
штрафнi санкцiї 14073,75грн.
Постановою Сумського окружного адмiнiстративного суду (справа №818/670/16 вiд 22.09.2016р.)
визнано протиправними та скасовано всi повiдомлення-рiшення, стягнути з ДФС судовий збiр в
розмiрi 4274,68 грн. на користь ПАТ «Укрхiмпроект».
Постановою Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду рiшення Сумського суду вiдхилено
(справа № 818/670/16 вiд 21.12.2016р.).
Подана касацiйна скарга до Вищого адмiнiстративного суду України на постанову Харкiвського
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 21 грудня 2016 року по справi № 818/670/16. Дата суду
ще не визначена.
Юридичнi аспекти
У ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство є об'єктом судових позовiв i претензiй. Коли
ризик вибуття ресурсiв, пов'язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Товариство вiдповiдним чином
включило такi вибуття до звiту про сукупний дохiд. Якщо керiвництво Товариства оцiнює ризик
вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена,
Товариство не створює резерву пiд умовнi зобов'язання. Такi умовнi зобов'язання вiдображаються
у цiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ. Цi умовнi зобов'язання можуть реалiзуватись у
майбутньому, якщо вибуття ресурсiв стане можливим.
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльностi Товариства може завдавати шкоди навколишньому
середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi
змiнюються та постiйно переглядаються. По мiрi визначення зобов'язань вони негайно
визнаються. Потенцiйнi зобов'язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого застосування
iснуючих нормативно-правових актiв, позовiв громадян або змiн у законодавствi чи нормативноправових актах, наразi неможливо оцiнити, однак вони можуть бути досить суттєвими.
Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування законодавства не iснує суттєвих
зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, якi мають бути нарахованi у
фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ.
Страхування

Станом на 31 грудня та 1 сiчня 2017 р. Товариство не укладало суттєвих договорiв страхування
майна та вiдповiдальностi, оскiльки це не вважається економiчно доцiльним.
24. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть,
процентнi кредити та позики, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих фiнансових
iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi iншi
фiнансовi активи i зобов'язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що
виникають безпосередньо у ходi операцiйно- господарської дiяльностi Товариства.
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства - ризик лiквiдностi, кредитний
ризик та процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.
Товариство не зазнає валютного ризику. Товариство не зазнає процентного ризику, оскiльки
процентна ставка за вiдновлювальною кредитною лiнiєю Товариства не має змiнної частини i не
прив'язана до будь-якої референтної ставки.
Ризик лiквiдностi
Задачею Товариства є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом
використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних
позик. Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою
лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно наражають Товариство на значну концентрацiю кредитного
ризику, переважно включають дебiторську заборгованiсть, авансовi платежi та iншi оборотнi
активи.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резервiв пiд безнадiйну
заборгованiсть. Товариство не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило
кредитну полiтику, й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються.
Кредитний ризик Товариства вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i
керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв.
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Товариства, якi включають грошовi
кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента
розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Товариством. Сума максимального розмiру ризику
в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв.
Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Товариства
продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв
i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних
потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Товариства. Керiвництво постiйно контролює
структуру капiталу Товариства й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з
урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., цiлi, полiтика та процедури Товариства не зазнали
змiн.
Товариство контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту
заборгованiсть, подiлену на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Товариство включає до
складу чистої заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть,
авансовi платежi, отриманi вiд замовникiв, iншу кредиторську заборгованiсть та нарахованi
зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає власний
капiтал.

Оцiнка справедливої вартостi та управлiння ризиками
Загальна iнформацiя
У зв’язку з використанням фiнансових iнструментiв у Компанiї виникають такi ризики:
• Кредитний ризик;
• Ризик лiквiдностi;
• Ринковий ризик.
У цiй примiтцi представлена iнформацiя про рiвень кожного iз зазначених ризикiв, яких зазнає
Товариство, а також про цiлi, полiтику та процедури оцiнки та управлiння ризиками та управлiння
капiталом Товариства. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до
цiєї фiнансової звiтностi.
Структура управлiння ризиками
Управлiнський персонал несе загальну вiдповiдальнiсть за розробку принципiв та процедур
управлiння ризиками Компанiї та контроль за їх виконанням. Правлiння разом з Учасниками
здiйснює нагляд за тим, як управлiнський персонал контролює дотримання полiтики i процедур
управлiння ризиками, а також аналiзує адекватнiсть структури управлiння ризиками стосовно
самих ризикiв.
Полiтики Компанiї у сферi управлiння ризиками розробляються з метою виявлення i аналiзу
ризикiв, з якими стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за
ними, а також монiторингу ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i системи управлiння ризиками
регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов i дiяльностi Товариства.
Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Пiдприємства у випадку невиконання
клiєнтом чи контрагентом своїх договiрних зобов’язань за фiнансовим iнструментом i виникає,
головним чином, у зв’язку з дебiторською заборгованiстю клiєнтiв.
Рiвень кредитного ризику
Максимальний рiвень кредитного ризику представлений балансовою вартiстю кожного
фiнансового активу у звiтi про фiнансовий стан.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю (товари, роботи, послуги)
Рiвень кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик кожного
клiєнта. Однак управлiнський персонал враховує також фактори, якi можуть спричиняти вплив на
кредитний ризик, пов’язаний з клiєнтською базою Компанiї, включаючи ризик дефолту в галузi та в
країнi, в якiй здiйснюють свою дiяльнiсть клiєнти, особливо у поточний перiод погiршення
економiчної ситуацiї.
Доходи вiд операцiй з основним клiєнтом Компанiї Ferrostaal Industrieanlagen GmbH, Нiмеччина,
складає 50% доходу вiд реалiзацiї робiт (послуг) Товариства в 2017. В 2016 роцi сума реалiзацiї
Ferrostaal Industrieanlagen GmbH , складала 2898,3тис.грн. та займала 10,2% загальної суми
доходу.
Майже 20% вiд суми реалiзацiї робiт (послуг) в 2017 роцi займає Росiйська компанiя
«Сибнефтегаз» ОАО. Сума реалiзацiї в 2017 роцi дорiвнює 6706,8тис.грн., проти 200,2тис.грн. в
2016 роцi. В 2016 роцi майже 12% суми реалiзацiї займала доля «Iркутська нефтяна компанiя»
ОАО, яка складала 3162,4тис.грн.
В 2016 роцi майже по 15% долi реалiзацiї займали УКРТРАНСГАЗ" ПАТ УМГ "ЛЬВIВТРАНСГАЗ", що
дорiвнювало 4219,8тис.грн., УКРТРАНСГАЗ" ПАТ УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ", що дорiвнювало
4167,1тис.грн., а також УКРТРАНСГАЗ" ПАТ фiлiя УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ", доля реалiзацiї робiт
(послуг) для якого складала понад 20%, що дорiвнює 5731,1тис.грн. В 2017 роцi з дани ми
контрагентами Товариство не спiвпрацювало.
Iншi пiдприємства в 2017 роцi займають менше нiж 10% загальної реалiзацiї робiт (послуг).

Станом на 31 грудня 2017 р. 12,5 % вiд загальної суми дебiторської заборгованостi за продукцiю
(товари, роботи, послуги), що складає 1607,8тис.грн., складає заборгованiсть Ferrostaal
Industrieanlagen GmbH, Нiмеччiна. Дана заборгованiсть є поточною та виникла 26.12.2017 року.
На 31 грудня 2017 р., 31 грудня 2016 р. та 1 сiчня 2016 р. дебiторська заборгованiсть перед
Компанiєю за продукцiю (товари, роботи, послуги) не має колективних або iндивiдуальних ознак
зменшення корисностi.
Аналiз дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) та iншої дебiторської
заборгованостi за строками виникнення представлений таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2016 р.
До нарахування резерву пiд збитки вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi До
нарахування резерву пiд збитки вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi До нарахування
резерву пiд збитки вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi
Не прострочена i не знецiнена 12860 - 11623 - 15397 Прострочена i знецiнена - - - - - Усього дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) та iншої дебiторської
заборгованостi 12860 - 11623 - 15397 25. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно
обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди
виражають суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, дебiторської та кредиторської
заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з короткостроковiстю погашення
цих iнструментiв.
Процентнi позики мають фiксованi процентнi ставки, що вiдображають поточнi умови для
аналогiчної заборгованостi. Балансова вартiсть цих боргових зобов'язань приблизно дорiвнює їх
справедливiй вартостi.
Станом на 31 грудня та 1 сiчня 2017 р. Товариство не мало фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за
справедливою вартiстю, за виключенням грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв.
26. Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, якi б суттєво вплинули на фiнансову звiтнiсть товариства, не вiдбувались.
Генеральний директор Л.Є. Наумов
Головний бухгалтер Л.I. Бублик
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