Річна інформація емітента
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:

1.2. Організаційно-правова форма:
1.3. Місцезнаходження емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ I
НАФТОХIМIЧНИХ ПIДПРИЄМСТВ
"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"
Публічне акціонерне товариство
вул. Кудрявський узвiз 5-Б, м. Київ,
Шевченкiвський, Україна, 04655
21489100
(044)417-84-80
10741200000001894

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
1.5. Міжміський код та телефон:
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію емітента:
1.7. Дата державної реєстрації:
25.01.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
www.unxp.com.ua/2011.pdf
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації:
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)
Період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
43983
43004
Основні засоби (за залишковою вартістю)
14659
14554
Довгострокові фінансові інвестиції
186
186
Запаси
382
224
Сумарна дебіторська заборгованість
25096
19982
Грошові кошти та їх еквіваленти
1718
4915
Власний капітал
2721
8328
Статутний капітал
8122
8122
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-9766
-4159
Довгострокові зобов'язання
23303
7962
Поточні зобов'язання
17959
26714
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,17
0,1
(грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,17
0,1
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
32488176
32488176
загальна номінальна
0
0
Цінні папери власних
вартість
випусків, викуплені
у відсотках від
протягом звітного періоду
0
0
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів
2721
8328
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Загальні збори акціонерів – вищий орган ПАТ. Виконавчим органом є Правління. Наглядова рада
представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції,
визначеної Статутом. Ревізійна комісія є органом, який контролює фінансово-господарську
діяльність.
Інформація про посадових осіб емітента :
Голова Правлiння - Нiколаєнко Валерiй Миколайович, члени Правлiння - Маряк Лілія
Володимирівна, Левандовський Анатолій Станіславович, Бродський Аркадiй Шулiмович, Вознюк
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Юрій Борисович; Камбуров Антон Георгiйович, Кiк-Тань Наталья Петрiвна, Посадська Ольга
Василiвна, Тур Вiра Карпiвна.
Голова Наглядової ради - Кофанов Федір Григорович, члени Наглядової ради - Савчук
Михайло Володимирович, Рябова Марина Сергіївна, Кулагіна Тетяна Вячеславівна, Путінцева
Анастасія Борисівна.
Голова Ревiзiйної комiсiї - Єрьоміна Олена Володимирівна.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв).
Юридичні особи: Засновнику ПАТ "Укрнафтохімпроект" - Державному комітет по нафті і газу
"Держкомнафтогаз" не належать акції ПАТ «Укрнафтохімпроект».
Компанії "Вільхеміна Холдінг Лімітед": Arch.Makariou III, 199 Neocleous House, Лімасол,
Кіпр, 03030 належить 99,3443% від загальної кількості акцій.
ТОВ "Інвестицiйний центр" (код за ЄДРПОУ 22864818),місцезнаходження:Україна.
Учаснику належить 0,0129% від загальної кількості акцій.
ТОВ "Хіммашпроект" (код за ЄДРПОУ 31409414),місцезнаходження:Україна м.Київ
вул.Кудрявіський узвіз 5-б. Учаснику належить 0,0148% від загальної кількості акцій.
Фізичні особи : Кiлькiсть акцiонерiв-фiзичних осiб-267. Їм належить 0,6280% від загальної
кількості акцій.
4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 28.08.2007 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 72/10/1/2007, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA1005971007, тип
цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - бездокументарна, форма випуску - іменні,
номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 32488176 штук, загальною номінальною вартістю
8122044 грн., що складає 100% у статутному капіталі. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними
паперами емiтента не здійснювалась.
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах
відсутня. Додаткові емiсiї акцій в 2011 році не проводились.
Процентні та дисконтні облігації, цільові облігації та інші цінні папери, в тому числі
похідні, в 2011 році не випускалися.
Цінні папери не включені до лістингу на жодній фондовій біржі.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у
депозитарній системі України
Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента протягом звітного
періоду не було.
6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.11 року. Кворум зборів: 99,46% до
загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення загальних зборів
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та
секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну типу та найменування акціонерного товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
4. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
5. Звіт Правління “Про підсумки діяльності товариства за 2010 р. і перспективу розвитку на
2011р.”.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік.
7. Звіт Наглядової ради за 2010 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками звіту Спостережної Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної
комісії. Затвердження річного звіту, балансу.
9. Розподіл прибутку за 2010 р., план розподілу прибутку на 2011 р.
10. Про наявність підстав для виплати дивідендів за 2010 рік.
11. Про переобрання членів Правління, Спостережної Ради і Ревізійної комісії та голів Правління і
Спостережної Ради.
12. Прийняття рішення щодо обрання аудитора (аудиторської компанії).
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Всі рішення прийнято більшістю голосів.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 22.07.11 року. Кворум зборів: 99,344% до
загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення загальних зборів
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та
секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про переобрання членів Наглядової Ради та голови Наглядової Ради.
3. Про оформлення кредиту (займу) у компанії «Aquitar Holding LtD» на суму 10 млн. доларів
США.
Особи, що ініціювали проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів та подавали
пропозиції до переліку питань порядку денного: Компанія Вільхельміна Холдінг Лімітед та
Наглядова Рада Товариства
Результати розгляду питань порядку денного: Всі рішення прийняті більшістю голосів.
7. Інформація про дивіденди
За звітний період і період, що передував звітному дивіденди по рішенню Загальних зборів не
нараховувалися і не виплачувалися.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку
емітента:
Екос ЛТД (код за ЄДРПОУ - 16465267), організаційно-правова форма: Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю. Місцезнаходження: а/с 140, м.Київ, Шевченківський, м. Київ, 02179.
Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 000715, що видана: Аудиторська палата України
18.05.2001 року. Контактний телефон: (044) 452-16-55, факс: (044) 452-16-55. Основний вид
діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Перевiрку за
2011 рік проводило ТОВ "EKOC ЛТД", яке має ліцензію Аудиторської Палати України №
000715 від 18.05.2001, продовжене за рішенням Ацдиторської Палати України від 24 лютого
2011р.№228/2 з терміном чинності до 24 лютого 2016р., та сертифікат аудитора серія А № 002139,
виданий за рішенням Аудиторської Палати України № 28 від 30 березня 1995 року, свідоцтво про
внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,
що надають послуги на ринку цінних паперів №37 серія АА 000033 від 02.01.2005 р., відповідно
до рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № 545 від 15 грудня 2004
року
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора)щодо
фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства “ Український інститут по проектуванню нафтопереробних і
нафтохімічних підприємств “Укрнафтохімпроект”за рік, що закінчився 31 грудня 2011р., для
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
м.Київ
30 березня 2012 р.
Основні відомості про емітента
Повне найменування : Публічне акціонерне товариство “Український інститут по проектуванню
нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Укрнафтохімпроект”
Код за ЄДРПОУ : 21489100
Номер свідоцтва про державну реєстрацію : ЕДР № 10741200000001894 Серія АОО № 008859;
видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 25.01.95
Код території за КОАТУУ : 8039100000
Територія (область): Шевченківський район м. Києва
Місцезнаходження (поштова адреса): 04655, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б
Міжміський код : 044 Телефон: 417 25 28 Е-mail: PPo2006@unxp.relc.com Факс : 272 18 03
www - адреса : www.unxp.com.ua Основні види діяльності (код за КВЕД) : 74.20.1. Діяльність у
сфері інжинірингу Статутний капітал (грн.): 8 122 044,00 Чисельність працівників ( чол.): 688
осіб, без урахування філій – 271 особа. Фонд оплати праці без урахування філій (тис. грн.): 25602.
Керівництво ПАТ “Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних
підприємств “Укрнафтохімпроект”: Голова Правління - Ніколаєнко В.М. Головний бухгалтер Кік Тань Н.П.
Вступний параграф

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні
товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 N
122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів",нормативних актів та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України нами, незалежною Аудиторською фірмою "Екос ЛТД" проведено аудиторську
перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимогам
при формування фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
“Український інститут по проектуванню
нафтопереробних і нафтохімічних підприємств
“Укрнафтохімпроект”-баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт
про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за 2011 рік, що минув на зазначену дату, та
приміток до фінансової звітності. Аудитором перевірена така документація:- первинні та
зведені бухгалтерські документи, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку,
реєстри, бухгалтерська та податкова звітність за 2011р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства “ Український інститут по
проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Укрнафтохімпроект” несе
відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилок.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки стосовно цієї фінансової звітності на підставі
результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту та
діючих нормативно-правових актів України.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог. За цими Стандартами ми спланували і
провели аудиторську перевірку з метою отримання достатнього рівня впевненості у тому, що
звітність не містить суттєвих помилок і викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо
сум і розкриттів у фінансовій звітності.
Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого
викривлення фінансові звітності внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризики, ми
розглядали ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання фінансової звітності для
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю Публічного акціонерного товариства “ Український
інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Укрнафтохімпроект” .
Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики, прийнятність облікової політики,
зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
модифікованої аудиторської думки.
Статутний капітал
ПАТ “Укрнафтохімпроект” створено на виконання Указу Президента України від 15.06.93р.
№210-93 “Про корпоратизацію державних підприємств” і відповідно до Положення про порядок
корпоратизації підприємств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93р.
№ 508.
Засновником ПАТ “Укрнафтохімпроект” є держава в особі Державного комітету України по нафті
і газу “Держкомнафтогаз”, який своїм рішенням № 402 від 29.12.94 р. на базі державного
підприємства “Українського інституту по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних
підприємств “Укрдіпронафтохім” створив ПАТ “Український інститут по проектуванню
нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Укрнафтохімпроект”.
Факт заснування ПАТ “Укрнафтохімпроект” “Держкомнафтогаз”-ом відображено в Статуті
акціонерного товариства.

Заявлений розмір статутного капіталу товариства станом на 31.12.2011р. складає 8 122 044,00 грн.
Статутний капітал підприємства розподілено на 32 488 176 простих іменних акцій номінальною
вартістю 0,25 грн. кожна.
Дані про проведену першу емісію акцій та розміщення випущених цінних паперів підтверджено
Свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів № 23.1.95 від 30.01.95р. видане Київським
міським фінансовим управлінням. Засвідчено випуск акцій ПАТ “Укрнафтохімпроект” на суму 1
781 150 000 (один мільярд сімсот вісімдесят один мільйон сто п’ятдесят тисяч) карбованців в
кількості 71 246 (сімдесят одна тисяча двісті сорок шість) шт. в результаті корпоратизації
підприємства.
Другу емісію проведено шляхом випуску 1 353 674 (один мільйон триста п’ятдесят три тисячі
шістсот сімдесят чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на
загальну суму 338 418,50 (триста тридцять вісім тисяч чотириста вісімнадцять гривен п’ятдесят
копійок) грн. Про що отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 270/1/00 від 7 червня
2000 р. видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Третю емісію проведено шляхом випуску 13 536 740 (тринадцять мільйонів п’ятсот тридцять
шість тисяч сімсот сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на
загальну суму 3 384 185 (три мільйони триста вісімдесят чотири тисячі сто вісімдесят п’ять
гривень 00 копійок) гривень. На третій випуск акцій отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій реєстраційний № 211/1/03, дата реєстрації 8 травня 2003 р. видане Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку після проведення третього випуску акцій. Третій випуск
акцій було розпочато 04.02.2003 р. і закінчено 21.02.2003 р.
Кількість акцій, на яку було здійснено підписку: перший етап –7 292 091 шт. на суму 1 823 022,70
грн. по 7 договорам, другий етап – 4 890 975 шт. на суму 1 222 743,75 грн. по 2 договорам.
Компанія “Вільхельміна Холдінг Лімітед” внесла статутний фонд грошовими коштами на
розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями 29.07.2003 р. на суму 533
180,00 грн., 14.08.2003 на суму 1 333 614,82 грн., 13.02.2003 р. на суму 800 054,93 грн., загальна
сума -2 666 849,75 грн., загальна кількість акцій – 10 667 399 шт.
ТОВ “Хіммашпроект” внесло статутний фонд грошовими коштами на розрахунковий рахунок,
що підтверджено платіжними дорученнями 20.02.2003 р. на суму 111 288,68 грн., 13.01.2004 р. на
суму 140 000,00 грн., 12.03.2004 р. на суму 119 673,57 грн., загальна сума - 370 962,25 грн.,
загальна кількість акцій – 1 483 849 шт.
Четверту емісію проведено шляхом випуску 27 073 480 шт. простих іменних акцій номінальною
вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 6 768 370(шість мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч
триста сімдесят гривень 00 копійок) грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний
номер № 198\10\1\2006 від 30 жовтня 2006 р., видане Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. При цьому Свідоцтво № 211\1\03 від 8 травня 2003 року анульоване. Акції було
повністю розміщено серед акціонерів та сплачені за номінальною вартістю.
Компанія “Вільхельміна Холдінг Лімітед” внесла статутний фонд грошовими коштами на
розрахунковий рахунок, що підтверджено платіжними дорученнями 18.09.2006 р. на суму 3 383
910,75 грн., загальна кількість акцій – 13 535 643 шт. Фізичні особи акціонери внесли в статутний
фонд грошовими коштами через касу підприємства з 04.07.2006 р. по 18.09.2006 р. загальну суму –
274,25 грн., загальна кількість акцій – 1 097 шт.
Статутний капітал повністю сформовано станом на 31.12.2011 р.
Акціонерами товариства станом на 31.12.2011 р. згідно із зведеним обліковим реєстром рахунків
власників ЦП є:
3 власника іменних акцій – юридичні особи – 99,3720 % статутного фонду товариства (32 284 154
іменних акцій), в т.ч. Компанія “Вільхельміна Холдінг Лімітед” – 99,3443 % статутного фонду
(322 751 348 іменних акцій), ТОВ “Інвестиційний центр” – 0,0129 % статутного фонду (4 199
іменних акцій); ТОВ “Хіммашпроект» - 0,0148 % статутного фонду (4 807 іменних акцій)
- 267 власників іменних акцій – фізичні особи – 0,628 % статутного фонду товариства (204 022
іменних акцій).
Загальна кількість акціонерів становить 270 власника простих іменних акцій.
Формування статутного капіталу здійснювалось на підприємстві з дотриманням вимог Закону
України “Про господарські товариства”. Облік статутного капіталу на підприємстві ведеться на
рахунку 40 “Статутний капітал”, аналітичний облік ведеться своєчасно у відповідності зі змінами
та доповненнями до реєстру власників цінних паперів в журналі № 7 та розшифровці.

Інший додатковий капітал станом на 31 грудня 2011р. становить 3 942 тис.грн. За 2011 р.
підприємство отримало збиток в сумі 5 607 тис.грн. Вилучення капіталу за 2011 рік не
відбувалось. Товариство не нарахувало резервний капітал. Резервний капітал станом на 31 грудня
2011р. становить 423,0 тис.грн.
Вартість чистих активів
Розрахунок вартості чистих активів за 2011р. здійснено Товариством за Методичними
рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених
рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. №485 і становить 2 721 тис.грн.
Вартість чистих активів акціонерного товариства за 2011р. менша від суми сформованого
статутного капіталу. Але, вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру
статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу
України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту
у встановленому порядку.
Звіт незалежних аудиторів
На підприємстві бухгалтерський облік ведеться за встановленою журнальною формою
ведення обліку. Бухгалтерський облік відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999р., Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського
обліку. Підприємство своєчасно складає і подає фінансову звітність.
На підприємстві у відповідності з Наказом про облікову політику визначено облікову політику
на 2011 рік, яка була незмінною протягом 2011 року.
У відповідності до п.2ст.31 Закону України «Про акціонерні товариства» в 2011р. дивіденди
товариство не нараховувало.
В 2011 році у Товарістві змінювався склад посадових осіб керівних органів, що відображено в
протоколі загальних зборів Товариства протоколи: № 23 від 1.04.2011року, №24 від
22.07.2011року та оприлюдено в засобах масової інформації. Зміни посадових осіб керівних
органів Товариства можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та зміну вартості
цінних паперів внаслідок прийняття ними управлінських рішень.
На підприємстві станом на 31 грудня 2011р. власні основні засоби складають 27206 тис.грн.,
які розподілені згідно із ст. 8 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. № 283/97, Державним класифікатором
України “Класифікація основних фондів ДК 013-97” за групами І, ІІ, ІІІ, ІV основних фондів та
Податковим Кодексом України від 2.12.2010 № 2755-VI cт145. В бухгалтерському обліку основні
засоби відображені по ціні придбання та розподілені згідно з вимогами Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 27.04.00р. № 92, на 9 груп. Підприємство в 2011р. орендувало основні засоби для виробничих
потреб. Синтетичний облік основних засобів ведеться в Головній книзі, аналітичний облік пооб’єктно достовірно повністю відображає наявність та рух основних засобів в інвентарних
картках та Журналі №4.
Протягом 2011 року підприємство придбавало нові основні засоби для використання їх у
виробничій діяльності.
За 2011 рік знос (амортизація) основних засобів в бухгалтерському обліку нараховувався
підприємством за нормами Податкового Кодексу України. Станом на 31 грудня 2011р. сума
нарахованого зносу (амортизації) основних засобів складає 12547 тис. грн.
Облік нематеріальних активів на підприємстві ведеться на рахунку 12 “Нематеріальні активи”
Станом на 31 грудня 2011р. загальна вартість нематеріальних активів складає 423 тис.грн.
Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться в сальдових відомостях по відділах, в яких
вони використовуються. Термін корисного використання нематеріальних активів встановлено 5
років. На підприємстві нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється за
прямолінійним методом нарахування зносу. Станом на 31 грудня 2011р. сума накопиченої
амортизації нематеріальних активів складає 36 тис.грн. Протягом 2011 року підприємство
придбавало нематеріальні активи, списувало в зв’язку закінченням терміну використання та
неможливістю їх використання в виробничій діяльності. Іншого вибуття нематеріальних активів в
2011 році на підприємстві не відбувалось.

На підприємстві порядок визнання та первісна оцінка придбання запасів відповідає вимогам
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 “Запаси”, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 20.10.99р. № 246.
Облік запасів на підприємстві ведеться на субрахунках рахунку 20 “Виробничі запаси”, рахунку
22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 28 “Товари” по складах. Аналітичний облік
ведеться в сальдових відомостях. Дані аналітичного обліку по рахунку 20 “Виробничі запаси”, 22
“Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 28 “Товари” співпадають з фактичною наявністю
матеріальних цінностей на підприємстві. Оприбуткування запасів здійснюється за первинною
вартістю. Уцінка запасів не проводилась. Підприємство дотримується вимог податкового обліку
щодо відокремлення сум податку на додану вартість при оприбуткуванні запасів. Вибуття запасів
оформлено актами списання та вимогами на передачу їх у виробництво.
Основним видом діяльності товариства є проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні
роботи. Облік витрат виробництва та обігу ведеться на підприємстві на рахунку 23 “Основне
виробництво” та рахунках класу 9 “Витрати діяльності”, аналітичний облік ведеться в журналі
№5. Облік витрат (визнання витрат, склад витрат) на підприємстві відповідає вимогам Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.12.99р. № 318.
Основними статтями витрат є витрати на оплату праці та нарахування на неї внесків до
соціальних фондів, сировина й матеріали, послуги сторонніх організацій, витрати на відрядження
та інші операційні витрати.
Податковий облік валових витрат виробництва та обігу на підприємстві здійснюється у
відповідності з вимогами Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. № 283/97-ВР та Податкового Кодексу
України від 2.12.2010.№2755-VI.
Визнання і оцінка реальної дебіторської заборгованості на підприємстві здійснюється
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість”,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. № 237. Дебіторська
заборгованість на підприємстві станом на 31 грудня 2011р. складається із дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги – 14754 тис.грн., за розрахунками з бюджетом – 0
тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 10342 тис. грн. Безнадійна заборгованість
станом на 31 грудня 2011р. на підприємстві відсутня, резерв сумнівних боргів не нараховувався.
Визначення, облік та оцінка зобов’язань на підприємстві здійснюється відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.01.00р. № 20.
Станом на 31 грудня 2011р. підприємство має довгострокові зобов’язання в сумі 23303 тис. грн.
В обліку підприємства станом на 31 грудня 2011р. існують поточні зобов’язання, які включають
кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 2209 тис.грн., за розрахунками з
бюджетом – 2759 тис. грн., зі страхування – 864 тис. грн., з оплати праці – 1807 тис. грн. та інші
поточні зобов’язання – 10320 тис. грн.
В бухгалтерському обліку станом на 31 грудня 2011р. поточні зобов’язання підприємством
відображені за сумою погашення. Облік зобов’язань ведеться на рахунках класу 6 “Поточні
зобов’язання” та аналітичний облік в журналі №3.
Прострочених сум дебіторської заборгованості та поточних зобов’язань у підприємства в
аналітичному обліку не має.
Основним видом діяльності ВАТ “Укрнафтохімпроект” є проектні, проектно-вишукувальні,
вишукувальні роботи. На підприємстві за 2011 рік доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) склав 76399 тис. грн., інші операційні доходи склали 51460 тис. грн., що
відповідає даним синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку. Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) становила 75947 тис. грн., адміністративні витрати – 1522 тис.
грн., інші операційні витрати – 54474 тис. грн., фінансові витрати – 0 тис. грн., інші витрати –
479тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності за 2011 рік склав 1045тис. грн. Чистий
збиток за 2011р. склав 5607 тис. грн. Збиток визначено згідно до вимог чинного законодавства.
Фінансові результати підприємство відображає в бухгалтерському обліку згідно з вимогами
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 “Дохід”, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.99р. № 290, та в фінансовій звітності. Суми доходів
товариство відображає в обліку на дату виконання робіт, надання послуг.

Протягом 2011 року товариство своєчасно нараховує та перераховує внески до бюджету та
соціальних фондів.
В 2010 році ПАТ “Укрнафтохімпроект” отримало позику в сумі 1 000 000$ США, процентна
ставка 10% річних за договором позики №01/10-А від 25.10.2010р., що перевищує 25 % чистих
активів ПАТ “Укрнафтохімпроект”. Позика надана Компанією Aquitar Holding Ltd (Кіпр).
Реєстраційне свідоцтво НБУ № 13124 від 19.11.2010р. Термін погашення позики – 31 грудня 2013
року.
В 2011 році ПАТ “Укрнафтохімпроект” отримало позику в сумі 1916536$ США, процентна
ставка 10% річних за договором позики №02/11-А від 5.09.2011р., що перевищує 25 % чистих
активів ПАТ “Укрнафтохімпроект”. Позика надана Компанією Aquitar Holding Ltd (Кіпр).
Реєстраційне свідоцтво НБУ № 14304 від 30.09.2011р. Термін погашення позики – 31 грудня 2021
року.
Мета використання коштів - фінансування поточних витрат та поповнення обігових коштів.
Прийняття такого управлінського рішення може вплинути на фінансово - господарський
стан емітента та зміну вартості цінних паперів, про що оприлюдено в засобах масової
інформації .
Вартість чистих активів ПАТ “Укрнафтохімпроект” на початок 2011 року - 8328 тис.
грн. Співвідношення суми одержаної позики до вартості чистих активів на початок 2011р-95,59
%. Вартість чистих активів ПАТ “Укрнафтохімпроект” на кінець 2011р.- 2721 тис. грн.
Співвідношення суми одержаної позики до вартості чистих активів на кінець 2011р - 856,38%.
Товариство володіє 100 простими іменними акціями ВАТ Фінансова компанія “Укрнафтогаз”
номінальною вартістю 10000 грн., що підтверджено сертифікатом акцій серія П І-1 номер 000004,
виданим 20.03.97р. ПАТ “Укрнафтохімпроект” є засновником: Науково-виробничого
підприємства “ХіммашПромсервіс” та володіє 99,8 % в статутному капіталі, що становить 165000
грн., Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційної фірми “ЗОНД М” та
володіє 99% статутного капіталу, що складає 10482,00 грн. Загальна сума фінансових інвестицій
станом на 31 грудня 2011р. ПАТ “Укрнафтохімпроект” складає 186 тис.грн.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Коротко ліквідні цінні папери товариства відображені у фінансовому звіті у розмірі 186 тис.грн.
Управлінський персонал не здійснив переоцінку цих цінних паперів на основі поточних ринкових
цін, але замість цього відобразив їх за вартістю придбання що є відхиленням від П(С)БО 1 –
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової
звітності» та П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
Облікові дані свідчать про те, що якби управлінський персонал здійснив переоцінку ліквідних
цінних паперів на основі поточної ринкової вартості, у товариства повинна була б змінитися сума
збитку у звіті про фінансові результати за 2011р. Балансова вартість цінних паперів у балансі була
б відображена по справедливій вартості станом на 31 грудня 2011р., а податок на прибуток,
чистий прибуток та власний капітал були б також змінені відповідно.
У разі здійснення перерахунку вартості цінних паперів до справедливої, вартість цінних паперів,
які враховуються на рахунку 14 «Фінансові інвестиції» зміниться, що приведе до зміни вартості
чистих активів товариства.
Умовно - позитивна думка
У товаристві прийнята система бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам
Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996XIV, національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку, нормативних актів
Міністерства Фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні та інших
нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Фінансова звітність
своєчасно подана до відповідних державних органів.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, у всіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства “Український інститут по
проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Укрнафтохімпроект” станом на 31
грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на
зазначену дату, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»

Фінансова звітність складена на основі дійсних даних бухгалтерського та податкового
обліку і в цілому достовірно та справедливо відображає фактичний фінансовий стан на 31 грудня
2011 року по результатам господарських операцій з 1 січня 2011р. по 31 грудня 2011р.
Станом на 31 грудня 2011 року Товариство має стабільний фінансовий стан.
На основі вищевикладеного, Аудиторська фірма “Екос ЛТД” в цілому підтверджує
достовірність та повноту балансу і звітності за 2011 рік в сумі 43983 тис. грн.
Основні відомості про умови договору
Згідно з договором № 23 від 10 лютого 2012р. Аудиторської фірми “Екос ЛТД” проводила
аудиторська перевірка щодо фінансової звітності та аналізу фінансового стану Публічного
акціонерного товариства “Український інститут по проектуванню нафтопереробних і
нафтохімічних підприємств “Укрнафтохімпроект” за період з 01.01.11р. по 31.12.11р. Аудиторська
перевірка проводилась в ПАТ “Укрнафтохімпроект” з 20.02.12р. по 01.03.12р. Місце проведення
перевірки м.Київ, Кудрявський узвіз 5-б.
Аудитор керувалась законодавством України в сфері господарської
діяльності,
оподаткування, діючими національними (положеннями) стандартами бухгалтерського обліку та
прийнятими в Україні нормами аудиту. Аудитор використовувала принцип
вибіркової
інформації і під час перевірки приймалися до уваги тільки суттєві помилки.
Аудитор дотримувалась «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів» затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 29 грудня 2011 року №1360 Зареєстровано в Міністерстві
юстиціїУкраїни 28 листопада 2011р. №1358/20096.
Підставою для проведення аудиту є Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок",
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», «Про господарські товариства».
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми “Екос ЛТД”, код ЄДРПОУ
16465267, 03179, м. Київ вул.Чорнобильська 12-А оф.24, т.4521655, зареєстроване Святошинською
районною в м.Киеві Державною адміністрацією 18. травня 1995р. за № 1 072 120 0000 003738.
ТОВ АФ «Екос ЛТД» здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення до
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0715, виданого за рішенням Аудиторської Палати
України протокол № 101 від 18 травня 2001 року та продовжене за рішенням Аудиторської
Палати України від 24 лютого 2011р. № 228/4 термін чинності свідоцтва до 24 лютого 2016р.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів,
відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 серпня 2011
року № 1026. Реєстраційний номер Свідоцтва 1573, серія та номер АБ 001474, строк дії свідоцтва
до 24.02.2016р.
Аудитор Петруша Ольга Іванівна – керівник ТОВ АФ «Екос ЛТД», сертифікат аудитора серія А
№ 002139, виданий за рішенням Аудиторської Палати України № 28 від 30 березня 1995 року та
продовжений за рішенням Аудиторської Палати України від 26 березня 2009 року № 200/2
термін чинності сертифіката до 30 березня 2014 р.
Директор Аудиторської фірми “Екос ЛТД” О.І.Петруша
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
Річна інформація розміщена на сторінці www.unxp.com.ua/2011.pdf в мережі Інтернет.
10. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правлiння Нiколаєнко В.М.

