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Титульний аркуш 
 

30.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 18-7/411 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

В.о.Генерального директора    Лук'яненко Володимир Матвiйович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05747991 

4. Місцезнаходження: 40004, Сумська обл., Ковпакiвський р-н, м.Суми, вул.Горького,58 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93, (0542) 25-04-93 

6. Адреса електронної пошти: info@snpo.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, протокол 26/04-2019 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://snpo.ua 30.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 
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- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів X 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 



5 

 

 

4. Посади корпоративного секретаря в ПАТ "Сумське НВО" немає. Функцiї корпоративного 

секретаря виконує департамент правового забезпечення. 

5. Договiр з рейтинговим агентством не укладався. 

10. 3) Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" (надалi - Товариство) є новим найменуванням Публiчного акцiонерного 

товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе" 

вiдповiдно до вимог Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-

соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої 

символiки", правонаступника Вiдкритого акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе" вiдповiдно до вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства". Вiдкрите акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-

виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе" було засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому 

України вiд "25" лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення Державного пiдприємства 

"Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе" у вiдкрите 

акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд "15" червня 1993 року № 

210/93 "Про корпоратизацiю державних пiдприємств". На момент створення Товариства його 

єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-

промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час акцiонерами Товариства є 

фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства у процесi 

приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. Держава акцiями Товариства 

не володiє.  

13.Змiн не вiдбулося. 

14.Змiн не вiдбулося. 

15.Змiн не вiдбулося. 

17. 2) Облiгацiї не випускалися. 

17. 3) Iншi цiннi папери не випускалися. 

17. 4) Похiднi цiннi папери не випускалися. 

17. 5) Борговi цiннi папери не випускалися. 

17. 6) Протягом звiтного перiоду  власнi акцiї не придбавалися. 

18. Емiсiї цiльових облiгацiй не було. 

19. Iншi  цiннi папери (крiм акцiй) не випускалися. 

20. Iнформацiя вiдсутня. 

21. Обмеження вiдсутнi. 

22. Обмеження вiдсутнi. 

23. Дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному роцi не виплачувалися. 

25. Iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв не було. 

27. Iнформацiї про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не було. 

28. Осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не було. 

31. Поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв, не має. Борговi цiннi папери не випускались. 

33. Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) емiтента 

вiдсутнi. 

34. Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi. 
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36. 37. 38. Iпотечнi облiгацiї не випускались. 

39. 40. Iпотечнi сертифiкати не випускались. 

41. 42. 43. 44. 45. Сертифiкати ФОН не випускались. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 серiя А00 №111229 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 28.03.1994 

4. Територія (область) 

 Сумська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 710850000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 

 4641 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 28.13 - виробництво iнших помп i компресорiв 

 28.99 - виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у. 

 33.20 - установлення та монтаж машин i устаткування 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк" 

2) МФО банку 

 334851 

3) Поточний рахунок 

 2600115086 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк" 

5) МФО банку 

 334851 

6) Поточний рахунок 

 2600115086 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 
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Господарська дiяльнiсть з 

будiвництва об'єктiв IV i V 

категорiй складностi 

- 11.10.2016 Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 

11.10.2021 

Опис 

Переоформлено згiдно наказу ДАБI України вiд 11.10.2016р. №37-Л. 

Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

5543 03.05.2012 Державна служба геологiї та 

надр України 

03.10.2032 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Провадження дiяльностi з 

використанням джерел 

iонiзуючого випромiнювання 

АА № 000151 02.02.2012 Схiдна державна iнспекцiя з 

ядерної та радiацiйної безпеки 

державної iнспекцiї ядерного 

регулювання 

22.03.2023 

Опис 

Строк дiї продовжений згiдно наказу Схiдної державної iнспекцiї з 

ядерної та радiацiйної безпеки Держатомрегулювання вiд 17.06.2016р. 

№08-Л. 

Дозвiл на виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 

264.15.59 25.09.2015 Держгiрпромнагляд України 25.09.2020 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Дозвiл на експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки 

265.15.59 25.09.2015 Держгiрпромнагляд України 25.09.2020 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Лiцензiя на постачання теплової 

енергiї 

- 13.10.2011 Нацiональна Комiсiя 

Регулювання 

Електроенергетики України та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

31.12.2019 

Опис 

Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314. 

Без обмеження строку дiї. 

 

Лiцензiя на транспортування 

теплової енергiї магiстральними 

та мiсцевими (розподiльчими) 

тепловими мережами 

- 13.10.2011 Нацiональна Комiсiя 

Регулювання 

Електроенергетики України та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

31.12.2019 

Опис 

Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314. 

Без обмеження строку дiї. 

 

Дозвiл на виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 

(застосування шкiдливих 

небезпечних речових 1 класу 

небезпеки (фтористоводнева 

кислота згiдно ГОСТ 12.1.007-

76) 

463.13.30 13.05.2013 Держгiрпромнагляд 31.12.2019 

Опис 
Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Без обмеження строку дiї. 

Дозвiл на виконання 431.14.59 13.11.2014 Держгiрпромнагляд 13.10.2019 
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експлуатацiї свердловин пiд час 

розробки родовищ корисних 

копалин 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВ "Суми-Електрод" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36066802 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Суми-Електрод" складає 

99,98%. 

Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Електрод": 

- холодне волочiння пруткiв i профiлiв; 

- холодне волочiння дроту; 

- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй; 

- виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв; 

- оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали; 

- виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин. 

 

 

1) Найменування 

 ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36066836 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м. Суми, пл. Привокзальна, 9А 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" складає 

99,98%. 

Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна": 

- дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення; 

- складське господарство; 

- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть; 

- роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; 

- обслуговування напоями; 

- дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування. 
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1) Найменування 

 ТОВ "Маш-Сервiс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34012218 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Маш-Сервiс" складає 99,00%. 

Види дiяльностi ТОВ "Маш-Сервiс": 

- iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об'єктiв;  

- функцiювання театральних i концертних залiв;  

- оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням;  

- допомiжне обслуговування наземного транспорту;  

- дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання; 

- постачання iнших готових страв. 

 

 

1) Найменування 

 ТОВ "Фрунзе-Профiль" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34013206 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Профiль" складає 

99,00%. 

Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Профiль": 

- виробництво алюмiнiю;  

- виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування; 

- виробництво машин i устаткування для металургiї;  

- виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; 

- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй; 

- вiдновлення вiдсортованих вiдходiв. 

 

 

1) Найменування 

 ТОВ "Сумиспортiнвест" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37282737 

4) Місцезнаходження 
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 Україна, 40000, м.Суми, вул.Гагарiна, 9 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Сумиспортiнвест" складає 

99,98%. 

Види дiяльностi ТОВ "Сумиспортiнвест": 

- функцiювання спортивних споруд; 

- органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг; 

- iнша дiяльнiсть у сферi спорту; 

- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть. 

 

 

1) Найменування 

 ТОВ "СМНВО" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34013028 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СМНВО" складає 21,678%. 

Види дiяльностi ТОВ "СМНВО": 

- оптова торгiвля хiмiчними продуктами; 

- виробництво промислових газiв; 

- дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту; 

- iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами; 

- купiвля i продаж власного майна; 

- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. 

 

 

1) Найменування 

 ТОВ "Фрунзе-Авто" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34013080 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5) Опис  

 Протягом 2013 - 2018 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась. 

Перебуває в процесi лiквiдацiї. 

 

 

1) Найменування 

 Консорцiум "Атоммашпроект" 

2) Організаційно-правова форма 
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 Консорціум 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34592533 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5) Опис  

 ПАТ "Сумське НВО" є одним iз засновникiв Консорцiуму з часткою участi - 50%. 

Консорцiум заснований з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi учасникiв 

консорцiуму для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у зв'язку з їх участю у 

реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв, спрямованих на продаж 

товару (продукцiї, робiт, послуг) суб'єктам господарювання вiльної економiчної зони 

"Славутич" в Українi та/або реалiзацiї державних програм, пов'язаних з зняттям з експлуатацiї 

енергоблокiв Чорнобильської АЕС та будiвництво об'єктiв атомної енергетики у 

тридцятикiлометровiй зонi вiдчуження ЧАЕС. 

 

1) Найменування 

 ТОВ "ЄВIФРУСIЧ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 104618536 

4) Місцезнаходження 

 Республiка Болгарiя, м.Велико-Тирново, 5000, вул. Ком. №8 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "ЄВIФРУСIЧ" складає 34,00%. 

Види дiяльностi ТОВ "ЄВIФРУСIЧ": 

- реконструкцiя та модернiзацiя газоперекачувальних агрегатiв на КС "Кардам -2" та КС 

"Лозенець". 

 

 

1) Найменування 

 ТОВ "Iскра-Турбогаз" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 02734966 

4) Місцезнаходження 

 РФ, 614056, м.Перм, вул.Соликамська, 285, оф.3, пов.2 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Iскра-Турбогаз" складає 33,29%. 

Види дiяльностi ТОВ "Iскра-Турбогаз": 

- виготовлення та реалiзацiя газоперекачувальних агрегатiв; 

- монтаж, пуско- налагоджувальнi роботи та сервiсне обслуговування. 

 

 

1) Найменування 
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 Концерн "Бронетехнiка України" 

2) Організаційно-правова форма 

 Концерн 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30654941 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 61001, м.Харкiв, вул. Плеханiвська, 126 

5) Опис  

 ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв Концерну, з часткою участi 2,44%. Основними 

цiлями створення Концерну є координацiя спiльної дiяльностi учасникiв Концерну при освоєннi, 

виробництвi та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну; розробка рекомендацiй в галузi стратегiї 

розвитку наукової та виробничої бази учасникiв Концерну; реалiзацiя спiльних проектiв з 

освоєння, виробництва та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну, їх фiнансування та iн. 

 

1) Найменування 

 ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 39463814 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" 

складає 4,0%. 

Види дiяльностi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС": Ремонт та технiчне обслуговування машин 

та устаткування промислового призначення. 

 

 

1) Найменування 

 ТОВ "ПроектЕнергоСервiс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 1104400054 

4) Місцезнаходження 

 Республiка Казахстан, Карагандинська обл., м. Караганда, район iменi Казибек Бi, вул. 

Єржанова, будiвля 41/1, 9, поштовий iндекс 100000 

5) Опис  

 Частка ПАТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "ПроектЕнергоСервiс" 100%. 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Фiлiя ПАТ "Сумське НВО" в Туркменiстанi. 
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2) Місцезнаходження 

 Туркменістан, м. Ашгабат, пр. Арчабiл, 23. 

3) Опис 

 вид дiяльностi - виконання виробничих замовлень.   

 

1) Найменування 

 Фiлiя ПАТ "Сумське НВО" в Азербайджанськiй Республiцi. 

2) Місцезнаходження 

 Азербайджан, м. Баку, район мiста - Ясамальський, проспект Г.Джавида, квартал 522, 

буд. А, кв.11. 

3) Опис 

 вид дiяльностi - дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. 

07.05.2018р., протокол 07/05-2018, Наглядовою радою ПАТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) 

було прийнято рiшення про лiквiдацiю фiлiї Товариства в Азербайджанськiй Республiцi у зв'язку 

з вiдсутнiстю необхiдностi в дiяльностi фiлiї Товариства в Азербайджанськiй Республiцi для 

представництва iнтересiв Товариства на ринку товарiв, робiт, послуг Азербайджанської 

Республiки.   

 

1) Найменування 

 Представництва ПАТ "Сумське НВО" в м.Києвi. 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 01010, м.Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6. 

3) Опис 

 представництво iнтересiв Товариства на ринку України та iнших ринках, здiйснення 

маркетингових дослiджень, взаємодiя з посольствами та торговими представництвами 

зарубiжних країн, взаємодiя з партнерами Товариства в iнтересах Товариства, пошук нових 

партнерiв. 

 

1) Найменування 

 Представництва ПАТ "Сумське НВО" в м.Москва, РФ 

2) Місцезнаходження 

 Російська Федерація, м.Москва, вул. Павлiвська, 18. 

3) Опис 

 представництво iнтересiв Товариства перед пiдприємствами, установами, органiзацiями 

РФ.  

 

1) Найменування 

 ОДЦ "Чайка" ПАТ "Сумське НВО" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, м.Суми, вул.Пiщанська, 72/1 

3) Опис 

 Дитячий оздоровчий центр. 

 

 

1) Найменування 

 Санаторiй - профiлакторiй ПАТ "Сумське НВО" 
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2) Місцезнаходження 

 Україна, м.Суми, вул.Пiщанська, 72/1 

3) Опис 

 Санаторно-профiлакторний заклад для оздоровлення. 
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16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 920/1395/15 Господарський суд 

Сумської областi 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

«Всеукраїнський 

банк розвитку» 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Сумське 

машинобудiвне 

науково-виробниче 

об'днання" 

- про стягнення  11 276 307,60 

дол. США заборгованостi  по 

кредитному договору № 

KKPOD.80407.006 вiд  

07.03.2013г. Зустрiчний позов: 

внесення змiн до кредитного 

договору №KKPOD.80407.006 

вiд 07.03.2013г.  

Справа 

знаходиться на 

розглядi в 

господарському 

судi Сумської 

областi. 

Примітки: 

- 

2 920/1396/15 Господарський суд 

Сумської областi 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

«Всеукраїнський 

банк розвитку» 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Сумське 

машинобудiвне 

науково-виробниче 

об'днання" 

- про стягнення 5 665 899,56 дол. 

США заборгованостi по 

кредитному договору 

№KKPOD.80407.017 вiд  

22.05.2013р. Зустрiчний позов: 

внесення змiн до кредитного 

договору № KKPOD.80407.017 

вiд  22.05.2013г.  

Справа 

знаходиться на 

розглядi в 

господарському 

судi Сумської 

областi. 

Примітки: 

- 

3 920/1397/15 Господарський суд 

Сумської областi 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

«Всеукраїнський 

банк розвитку» 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Сумське 

машинобудiвне 

науково-виробниче 

об'днання" 

- про стягнення 5 610 413,16 дол. 

США заборгованостi по 

кредитному договору 

№KKPOD.80407.024 вiд 

29.10.2013р. Зустрiчний позов: 

про внесення змiн до 

кредитного договору № 

KKPOD.80407.024 вiд 

29.10.2013р.  

Справа 

знаходиться на 

розглядi в 

господарському 

судi Сумської 

областi. 

Примітки: 

- 
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4 920/367/17 Господарський суд 

Сумської областi 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство "Iнг банк 

України" 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Сумське 

машинобудiвне 

науково-виробниче 

об'днання" 

- про стягнення 9 968 986,51 

доларiв США (еквiвалент 268 

903 392,28 грн.) заборгованостi 

за Договором про надання 

фiнансових послуг № 08/012 вiд 

22 травня 2008 року (у новiй 

редакцiї вiд 14 жовтня 2010 

року) та вiдсоткiв за 

користування кредитом; 

зустрiчний позов ПАТ "Сумське 

НВО" про визнання права 

(вiдсутностi права) та визнання 

припиненим  

Справа 

знаходиться на 

розглядi в 

господарському 

судi Сумської 

областi. 

Примітки: 

- 

5 920/368/17 Господарський суд 

Сумської областi 

ING Bank N.V. Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Сумське 

машинобудiвне 

науково-виробниче 

об'днання" 

- про стягнення 39 441 346,04 

долл. США заборгованостi та 

процентiв по кредитному 

договору. 

Справа 

знаходиться на 

розглядi в 

господарському 

судi Сумської 

областi. 

Примітки: 

- 

6 А40-

309341/2018 

Арбiтражний суд м. 

Москва 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Сумське 

машинобудiвне 

науково-виробниче 

об'днання" 

ТОВ "ПрофЦентр" - про стягнення 166 989 360,00 

рублiв РФ за контрактом 

4/1310188 вiд 25.12.2013 

Справа 

знаходиться на 

розглядi в 

арбiтражному 

судi м. Москва 

Примітки: 

- 
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17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 0002435010, 

05.12.2018 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДФС 

Штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних 

Перерахованi штрафнi 

санкцiї 

Примітки: 

83 тис.грн. 

2 0000015018, 

05.02.2018 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДФС 

Штраф про 

порушення норм 

обiгу готiвки та про 

застосування 

реєстрiв 

розрахункових 

операцiй у сферi 

торгiвлi, 

громадського 

харчування та 

послуг 

Перерахованi штрафнi 

санкцiї 

Примітки: 

10 тис.грн. 

3 б/н, 27.07.2018 Сумська мiська рада 

Управлiння з питань 

працi 

Штраф за 

порушення вимог 

ч.1, ст.115 КЗпП 

України 

(несвоєчасна 

виплата заробiтної 

плати) 

Перерахованi штрафнi 

санкцiї 

Примітки: 

34 тис.грн. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

До складу ПАТ "Сумське НВО" входять спецiалiзованi виробництва: заготiвельне, виробництво 

ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого обладнання; 

представництва в мiстах Київ та Москва, фiлiї в республiках Азербайджан та Туркменiстан; 

дитячий оздоровчий центр "Чайка", санаторiй-профiлакторiй.  

 

 07.05.2018р., протокол 07/05-2018, Наглядовою радою ПАТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) 

було прийнято рiшення про лiквiдацiю фiлiї Товариства в Азербайджанськiй Республiцi у зв'язку 

з вiдсутнiстю необхiдностi в дiяльностi фiлiї Товариства в Азербайджанськiй Республiцi для 

представництва iнтересiв Товариства на ринку товарiв, робiт, послуг Азербайджанської 

Республiки.   
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Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк - 4567 осiб, 

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (зовнiшнi 

сумiсники) за 2018 рiк - 7 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного 

робочого часу (дня, тижня) - 2145 осiб. Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2018 рiк становив 

- 312093,00 тис. грн., зменшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року на 120723,9 

тис.грн. обумовлено зменшенням чисельностi персоналу та переводом працiвникiв на 

скорочений робочий тиждень. 

 ПАТ "Сумське НВО" проводить цiлеспрямовану кадрову полiтику, яка направлена на 

рацiональний розподiл робiтникiв i спецiалiстiв всерединi пiдприємства, укомплектування його 

висококвалiфiкованими кадрами, створення мотивацiйних засад для продуктивної трудової 

дiяльностi. 

Невiд'ємною складовою роботи, спрямованої на удосконалення виробничого процесу та 

пiдвищення його ефективностi у ПАТ, є впровадження нових пiдходiв до органiзацiї оплати 

працi. 

В умовах недостатнього завантаження виробництва та з метою економiї витрат на оплату працi 

згiдно Наказу № 157 вiд 21.06.2018 р. "Про органiзацiю виробництва та працi у зв'язку з 

простоями окремих структурних пiдроздiлiв ПАТ" працiвникам ПАТ оформлювалися простої. 

Також згiдно Наказу № 75 вiд 21.03.2014 р. "Про встановлення режиму неповного робочого 

тижня" персонал ПАТ працював в режимi скороченого робочого тижня. 

В той же час, з метою збереження ключового персоналу, на пiдприємствi були розробленi 

заходи iз забезпечення зайнятостi висококвалiфiкованих працiвникiв впродовж повного 

робочого тижня в залежностi вiд ступеню завантаження виробничих потужностей. Так, в рамках 

економiї фонду оплати працi за зверненнями керiвникiв структурних пiдроздiлiв широко 

застосовувалась система заохочення персоналу шляхом встановлення доплат та надбавок за 

рахунок виконання додаткових обов'язкiв, сумiщення професiй/посад, розширення зони 

обслуговування, виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника. Впродовж звiтного 

року сума коштiв, направлених на виконання даної системи заохочення, склала 8 638,8 тис. грн. 

Крiм того, для працiвникiв, що були задiянi на вузьких мiсцях виробництва, використовувались 

методи матерiального заохочення, на реалiзацiю яких направлено 8 388,6 тис. грн. 

У результатi впровадження вищеперерахованих заходiв середньооблiкова кiлькiсть штатних 

працiвникiв товариства за рiк скоротилася на 1 169 осiб i склала 4 567 осiб. 

Середнiй вiк робiтникiв пiдприємства на кiнець року склав 50 рокiв. 

У колективi ПАТ працюють професiйнi та висококвалiфiкованi робочi й спецiалiсти. У 

порiвняннi з минулим роком загальноосвiтнiй рiвень працiвникiв пiдприємства збiльшився 

на 0,9% за рахунок осiб, якi закiнчили вищi учбовi заклади. Частка працюючих, якi мають 

неповну середню освiту - 0,9%, загальну середню освiту мають 43,0% працюючих, вищу 

базову - 17,2% та 38,9% працiвникiв мають повну вищу освiту. 

Колектив пiдприємства поповнили 227 працiвникiв, з яких 76,2% склали робiтники, 

23,8% - iнженерно-технiчнi працiвники, а кiлькiсть молодих людей у вiцi до 30 рокiв з числа всiх 

прийнятих склала 15 чоловiк. Коефiцiєнт плинностi працюючих за 2018 рiк склав 48,8%, тодi як 
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у 2017 роцi його значення було на рiвнi 22,9%. 

ПАТ виконало вимоги законодавства України по працевлаштуванню iнвалiдiв. Частка 

працiвникiв даної категорiї склала бiльше 4% вiд середньооблiкової чисельностi, що вiдповiдає 

нормативу. 

На пiдприємствi був проведений цiлий ряд заходiв, направлених на досягнення бiльш високих 

результатiв продуктивностi працi, лiквiдацiї необ?рунтованих витрат виробничої дiяльностi, 

пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв i трудових колективiв структурних пiдроздiлiв за 

кiнцевi результати їх роботи, пiдвищення загальної ефективностi роботи акцiонерного 

товариства. 

З метою виконання мiнiмальних вимог Державного бюджету України на 2018 рiк та Галузевої 

угоди з 01.01.2018 р. в ПАТ були введенi тарифнi ставки та оклади, що забезпечили розмiр 

тарифної ставки робiтника першого розряду III сiтки 1 939 грн. на мiсяць.  

Темп росту тарифiв ПАТ з 01.01.2018 року вiдносно тарифiв, що дiяли з 01.06.2017 року, склали 

110,2%. 

Середньомiсячна заробiтна плата одного працiвника у порiвняннi з минулим роком пiдвищилась 

на 11,4% i склала 5 598,79 грн. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi 

"Нафтохiмпрогрес". 

Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 123557, м.Москва, вул.Мала Грузинська, 38, будiвля  

1. 

Некомерцiйне партнерство сприяння розвитку нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi 

"Нафтохiмпрогрес" (далi - Партнерство) є некомерцiйною органiзацiєю. ПАТ "Сумське НВО" є 

одним iз членiв Партнерства з 2002р. Основними цiлями створення Партнерства є об'єднання 

кращих наукових, проектно-конструкторських та виробничих ресурсiв Росiї та iнших країн для 

розробки та впровадження новiтнiх технологiй виробництва широкого спектру технологiчного 

обладнання та надання широкого спектру сервiсних послуг для пiдприємств паливно-

енергетичного комплексу та нафтохiмiчної промисловостi; сприяння членам Партнерства в 

отриманнi замовлень та їх оптимального та своєчасного виконання, а також забезпечення 

максимально ефективного використання iснуючих потужностей. 

Спiлка цукровиробникiв "Союзроссахар". 

Мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 121069, м.Москва, пров. Скатертний 8/1 буд.1. 

ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв Спiлки цукровиробникiв "Союзроссахар" (далi - 

Спiлка) з 1997р. Метою дiяльностi Спiлки є сприяння розвитку буряко-цукрового комплексу 

Росiйської Федерацiї, ефективному функцiонуванню ринку цукру, а також координацiя 

пiдприємницької дiяльностi учасникiв, надання та захист загальних майнових iнтересiв 

учасникiв Спiлки в органах державної влади та управлiння, росiйських та мiжнародних 

органiзацiях. 

Об'єднання юридичних осiб у формi асоцiацiї "Казахстанско-Українська Асоцiацiя 

пiдприємцiв". 

Юридична адреса: 010000, район "САРИАРКА", м. Астана, вул. Ш.АЙМАНОВА, 6. 

ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2013р. 

Мета Асоцiацiї: 

- захищати права Членiв Асоцiацiї; 
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- представляти та захищати загальнi iнтереси та колективну думку Членiв Асоцiацiї в органах 

державної влади, судових та iнших органiзацiях; 

- сприяти захисту iнтересiв Членiв Асоцiацiї перед органами влади та управлiння, 

казахстанськими та українськими органiзацiями та iнститутами; 

- сприяти розвитку рамкових умов для пiдприємницької дiяльностi, пiдвищення рiвня 

менеджменту та конкурентоспроможностi продукцiї;  

- гуманiтарне спiвробiтництво української етнiчної групи. 

Асоцiацiя "Енергетичнi партнери Центральної Європи" (CENTRAL EUROPE ENERGY 

PARTNERS). 

 Юридична адреса: RueFroissart 123-133 1040 Brussels. 

ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р. 

СЕЕР створено в 2010 роцi (штаб-квартира в Брюселi, Бельгiя). Ассоцiацiя сприяє реалiзацiї 

великобюджетних iнвестицiйних проектiв щодо зменьшення споживання енергоресурсiв, 

зростання екологiчної безпеки тощо. Участь в асоцiацiї вiдкриває перспективи для пiдприємства 

на європейському ринку. 

Асоцiацiя "Український ядерний форум".  

Юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул.Ветрова 7-Б, офис 13.  

ПАТ "Сумське НВО" є одним iз членiв Асоцiацiї з 2014р. 

Метою Асоцiацiї "Український ядерний форум" є координацiя дiяльностi для вирiшення 

спiльних економiчних та соцiальних завдань, вплив на формування державної полiтики розвитку 

ядерної галузi, сприяння досягненню вищого рiвня довiри з боку українського суспiльства до 

використання ядерної енергiї в галузях економiки. 

Некомерцiйне партнерство саморегулiвна органiзацiя "Об'єднання будiвельникiв об'єктiв 

паливно-енергетичного комплексу "Нафтогазбуд-Альянс". 

Адреса: Росiйська Федерацiя,107045, м. Москва, пров.Ананьїєвський, б5, стр.3.  

ПАТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв органiзацiї. 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

           Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не 

проводить. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

           Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Суттєвi положення облiкової полiтики.  

 

Основнi засоби 

 

Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи): 

земельнi дiлянки; будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; машини та обладнання (у т.ч. 

обчислювальна технiка); транспортi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); iншi 
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основнi засоби. 

 

Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за  собiвартiстю, що включає 

цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, 

необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об'єкта та 

вiдновлення територiї, зобов'язання за якими товариство на себе бере. 

 

Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцiнку 

основних засобiв, що була проведена ТОВ "Консалтингова компанiя "УВЕКОН" станом на 

01.01.2011 року, як  доцiльну собiвартiсть основних засобiв.  

 

Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки. Частота переоцiнок 

залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi об'єкту основних засобiв 

накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз загальної балансової вартостi активу, 

а чиста вартiсть трансформується в переоцiнену вартiсть цього активу. Якщо балансова вартiсть 

активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi 

та накопичується у власному капiталi пiд назвою "Капiтал у дооцiнках". Зменшення  балансової 

вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо 

дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то зменшення 

балансової  вартостi  активу  визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить до 

власного капiталу об'єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на 

нерозподiлений прибуток частинами  в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на 

переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi 

активу. У разi, якщо актив вибуває з використання  або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, 

що залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток. 

 

Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати по мiрi здiйснення. 

Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були 

замiненi, списуються. 

 

На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних 

засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво  переглядає балансову 

вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

 

Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i 

балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати. 

 

Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу 

протягом термiну їх експлуатацiї: 

 

Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки 

Будинки та споруди                3-60 

Виробниче та iнше обладнання 2-25 

Транспортнi засоби                1-25 

Iншi основнi засоби                1-15 

 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку б товариство отримало в 
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даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод 

використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його 

експлуатацiї. Коли товариство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного 

iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю. 

 

Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням  прямолiнiйного 

методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. 

 

 

 

Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути 

iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають 

внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути 

вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що 

майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та 

собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 

 

В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна 

оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються 

один раз на рiк. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд 

здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме 

товариство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на 

операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi.  

 

Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 

вiдносяться на прибуток або збиток. 

 

Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд 

нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби): 

 

- частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, 

та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати 

окремо; 

 

- якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, 

якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй 

дiяльностi. 
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Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

 

Незавершеними капiтальними  iнвестицiями  є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще 

не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в 

експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму 

iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати.  

 

По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв.  

Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане  придатним до 

використання.  

 

Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв. 

 

Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна 

нерухомiсть. 

 

Дебiторська заборгованiсть 

 

Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли 

товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до 

цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива 

вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою 

собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що 

кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської 

заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний 

перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це 

зменшення може бути об'єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання 

зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. 

Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її 

мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. 

Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi нараховується в процентному 

вiдношеннi залежно вiд перiоду прострочення заборгованостi вiд 366 до 730 днiв - 10%, вiд 730 

до 1095 днiв - 20%, бiльше 1095 днiв - 100%. 

 

Запаси 

 

Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв 

включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час 

доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В 

Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з 

двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв 

(уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i 

незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi 

прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної 

виробничої потужностi. 
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Вартiсть рекламних запасiв  вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць 

запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної 

собiвартостi.   

 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 

 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли 

товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх 

продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група 

можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та 

групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин - балансовiй вартостi чи справедливiй 

вартостi за виключенням затрат на продаж.  

 

Доходи та витрати  вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо  вiд доходiв та витрат вiд 

дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про 

сукупнi доходи та витрати. 

 

Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi 

для продажу, не амортизуються.  

 

Грошi та їх еквiваленти 

 

Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається в 

звiтностi як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв - як iншi 

довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. 

 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 

 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються за 

собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". Асоцiйованою  

компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя 

передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу. 

 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за 

договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою 

вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання 

фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. 

Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за 

справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов'язаним 

третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових 

цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими 

вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може 

бути надiйно оцiнена, а також пов'язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за 

собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу, розрахованi за  

методом ефективної ставки, вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про 
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сукупний дохiд) за статтею "Iншi фiнансовi доходи". Дивiденди за доступним для продажу 

iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на 

отримання платежу. 

 

Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому 

сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi)  у тому перiодi, у якому вони виникли. 

Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в 

iншому сукупному доходi та є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, 

кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного 

капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, 

яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за 

вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у 

прибутку чи збитку. 

 

Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як 

доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об'єктивно  пов'язаним iз 

подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення 

корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi 

iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються. 

 

 Iнвестицiї, утримуванi до погашення 

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором 

щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на 

операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi 

кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що 

кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об'єктивних 

свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до 

погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та 

теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за 

первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, 

утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх 

балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових 

потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається 

витратами звiтного перiоду.  

 

Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю.  

 

Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення 

в результатi однiєї або бiльше подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулися пiсля первинного 

визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх 

грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо 

данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує 

об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на 

iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається 

в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група 

оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi. 
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Основними факторами, якi враховує товариство  при оцiнцi фiнансового активу на предмет  його 

знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення 

платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента. 

 

Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може 

бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, 

наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення 

сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву 

пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля 

визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум  вiдображається через 

прибутки. 

 

Забезпечення 

 

Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне 

зобов'язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього 

зобов'язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та 

розмiр таких зобов'язань можна достовiрно оцiнити. 

 

Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат: 

виплату вiдпусток працiвникам; виконання гарантiйних забезпечень; реструктуризацiю, 

виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi; виконання зобов'язань щодо обтяжливих 

контрактiв  визнається  в сумi очiкуваного збитку тодi, коли витрати для виконання зобов'язань 

перевищують доходи вiд контракту. 

 

Залишок забезпечення переглядається  кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби 

коригується (збiльшується, зменшується). 

 

 Умовнi зобов'язання та умовнi активи 

 

Умовнi зобов'язання не визнаються в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкриваються в 

примiтках до фiнансової звiтностi, за  виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв 

у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансi (Звiтi про 

фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли 

iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд. 

 

 Оренда 

 

Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як 

витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за 

угодою про фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов'язання, що 

дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони 

меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка 

визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi 

теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. 

В подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та 

зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод 
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протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на 

залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у 

яких вони понесенi. 

 

Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до 

МСБО 16 "Основнi засоби" або МСБО 38 "Нематерiальнi активи".  

 

Доходи та витрати 

 

Виручка  визнається тодi, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i якщо 

виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу. Виручка 

оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю винагороди, що 

належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за виключенням 

податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та вигiд вiд 

володiння товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж до 

певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi. 

 

Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт.  

 

Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу 

фiнансових доходiв в Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний 

дохiд).  

 

Дивiденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.  

 

Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду,  оцiнюється  за 

прямолiнiйним методом протягом строку оренди. 

 

Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у 

зв'язку з отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов'язанi з придбанням, будiвництвом чи 

виробництвом активу, який обов'язково потребує  довготривалого перiоду для його пiдготовки 

до використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi 

iншi витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. 

Товариство капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв'язку з придбанням, будiвництвом 

чи виробництвом активу, який обов'язково потребує  довготривалого перiоду для його 

пiдготовки до використання або продажу. 

 

Кредиторська заборгованiсть за  основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент виконав свої 

зобов'язання за договором, i вiдображається  за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної процентної ставки. 

 

Винагороди працiвникам 

 

Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна оплата 
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вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї та негрошова винагорода (медичне 

обслуговування) нараховуються в тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються 

працiвниками товариства. 

 

Пенсiї та iншi  винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi 

 

Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає розрахунок 

поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат 

працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна 

плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю майже усi виплати працiвникам здiйснюються iз 

фонду соцiального захисту.  

 

Товариство бере  участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який 

передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi 

шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому 

працiвниковi щомiсячнi пенсiї до того часу, поки цей працiвник, не досягне звичайного 

пенсiйного вiку. Щомiсячно товариство сплачує грошовi кошти до Пенсiйного Фонду та 

накопичує зобов'язання перед теперiшнiми працiвниками. Пенсiйне забезпечення 

розраховується за формулою, яка, в числi iншого, визначається середньою заробiтною платою 

кожного працiвника, його загальним трудовим стажем i загальним стажем роботи на певних 

посадах (за категорiями "Списку № 1" i "Списку № 2").  

 

Окрiм обов'язкового фiнансування пiльгових державних пенсiй, товариство добровiльно надає 

своїм працiвникам ряд довгострокових соцiальних пiльг, визначених Колективним договором, 

що пов'язанi з виплатами до ювiлейних дат та при виходi на пенсiю. Всi цi пiльги носять 

характер планiв з визначеною виплатою. 

 

Таким чином, програма товариства складається з пенсiйних та довгострокових соцiальних пiльг. 

Пенсiйнi виплати складають основну частину програми. 

 

Зобов'язання з визначеною виплатою розраховується щорiчно незалежними  актуарiями iз 

застосуванням методу прогнозної умовної одиницi. Поточна сума пенсiйних зобов'язань 

визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз 

застосуванням процентних ставок за високолiквiдними корпоративними облiгацiями, 

деномiнованими в тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються  виплати, а термiн погашення яких 

приблизно вiдповiдає термiну цього зобов'язання. У зв'язку з тим, що в Українi вiдсутнiй 

розвинутий ринок облiгацiй, деномiнованих у гривнi, з тривалим строком погашення (бiльше 10 

рокiв), для розрахунку були використанi поточнi ринковi ставки для дисконтування вiдповiдних 

короткострокових платежiв и розрахована ставка дисконтування для довгострокових зобов'язань 

шляхом екстраполяцiї поточних ринкових ставок за кривою дохiдностi. В 2018 роцi ставка 

дисконтування була визначена на рiвнi 15,87% , яка вiдображає розрахунковий розподiл виплат 

винагород в часi та їх розмiр. 

 

В 2011 роцi були внесенi змiни до МСБО 19 "Виплати працiвникам", якi суттєво змiнили 

порядок облiку винагород працiвникам. Датою набрання чинностi i застосування переглянутого 

стандарту були перiоди, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати.  

 

Облiкова полiтика товариства з 1 сiчня 2013 року ?рунтується на: визнаннi на початок перiоду 
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застосування змiн до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 невизнаних на 31.12.2012 вартостi послуг 

минулих перiодiв (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збиткiв 9 423 тис. грн. з 

коригуванням в капiталi; негайному визнаннi актуарних прибуткiв та збиткiв (результатiв 

повторного вимiрювання) у складi iншого сукупного доходу (витрат); негайному визнаннi 

вартостi послуг минулих перiодiв в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного 

плану незалежно вiд того, виникло чи не у працiвника право на отримання виплат за планом. 

 

Стандарт вимагає застосовувати для iнших довгострокових винагород працiвникам спрощений 

метод облiку. На вiдмiну вiд методу облiку, що вимагається для винагород по закiнченню 

трудової дiяльностi, в рамках даного методу переоцiнки (актуарнi прибутки/збитки) не 

визнаються у складi iншого сукупного доходу. 

 

У вiдповiдностi до умов перехiдного перiоду, товариство повинно застосовувати переглянутий 

стандарт ретроспективно, згiдно з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та 

помилки", за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартiсть 

активiв, якi не знаходяться в сферi  застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змiн 

витрат на виплату винагороди працiвникам, якi були включенi у первiсну вартiсть до дати 

первiсного застосування. 

 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

 

Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання 

товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився. 

 

 Акцiонерний капiтал 

 

Номiнальна вартiсть простих та привiлейованих акцiй, дозволених до випуску вiдображається у 

складi акцiонерного капiталу. Перевищення отриманих коштiв над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй враховується у складi емiсiйного доходу в капiталi. 

 

Товариство  формувало статутний капiтал в 1994 роцi, коли функцiональна валюта України була 

валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" 

вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства (крiм нерозподiленого прибутку 

та будь-якої дооцiнки) з використанням загального iндексу цiн. Управлiнський персонал 

товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в 

умовах гiперiнфляцiї",  в частинi перерахунку статутного капiталу, може ввести в оману 

користувачiв фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в 

Концептуальнiй основi. Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 "Подання 

фiнансової звiтностi", прийняло рiшення вiдхилитись вiд  вимог МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в 

умовах гiперiнфляцiї".  

 

Виплати, основанi на акцiях 

 

Дивiденди вiдображаються  в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, 

що оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до 

випуску, вiдображається  в примiтцi "Подiї  пiсля закiнчення звiтного перiоду". 

 

Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку), на 
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середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду 

(знаменник). 

 

Податок на прибуток. 

 

Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, 

розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та 

вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають 

внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених 

податкових зобов'язань. 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи 

зобов'язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний 

прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за 

винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання 

активу або зобов'язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, 

коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового 

зобов'язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому 

самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути 

вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх 

вiдстрочених податкових зобов'язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив 

вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку 

в майбутнiх перiодах. 

 

Податок на додану вартiсть 

 

Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням  податку на додану вартiсть, крiм 

випадкiв, коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з 

бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартостi активу  або витрат. 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть  за 

товари, роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ.  Аванси отриманi та аванси 

сплаченi вiдображаються без ПДВ. 

 

Операцiї зi зв'язаними сторонами 

 

В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв'язаними сторонами. 

Товариство до зв'язаних сторiн  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 компанiї; 

-юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим учасником; 

-фiзичних осiб - членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї; 
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-близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво 

впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї. 

Операцiї iз зв'язаними сторонами вiдображаються  за справедливою вартiстю. Основою для 

судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами та  аналiз 

ефективної процентної ставки.  

 

Взаємозалiк статей активiв та зобов'язань 

 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий 

залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i 

має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 

При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, 

товариство не згортає переданий актив та пов'язане з ним зобов'язання.  

 

Звiтнiсть за сегментами. 

 

Сегмент - це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або постачанням 

послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах 

конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та 

забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує 

в одному сегментi - виробництво i продаж виробiв машинобудiвної промисловостi. Виробництво 

продукцiї здiйснюється в Українi. Всi виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi 

схожi ризики. Звiтнiсть за сегментами товариством не складається. 

 

Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах.  

 

У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про 

елементи фiнансових звiтiв: 

 

1.Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до 

затвердження фiнансових звiтiв до випуску. 

2.Товариство  виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому 

комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом: 

a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому 

вiдбулася помилка; або 

б) перерахування залишкiв активiв, зобов'язань та власного капiталу на початок перiоду за 

самий перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з 

вiдображених попереднiх перiодiв. 

 

Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, 

за винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або 

кумулятивний вплив помилки.  Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод 

помилки щодо порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, 

товариство перераховує залишки активiв, зобов'язань та власного капiталу на початок самого 

першого перiоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним 

перiодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний  вплив, на початку поточного перiоду, 

помилки на всi попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для 

виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати. 
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Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики. 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на 

суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття 

iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов'язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися 

вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ?рунтуються, регулярно переглядаються. 

Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а 

також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. 

 

Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що вiдображенi 

у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок. 

 

Принципи оцiнки за справедливою вартiстю. 

 

Товариство класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої 

вартостi: 

 

1) рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань; 

 

2) рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi 

спостерiгаються для активiв або зобов'язань або прямо, або опосередковано; 

 

3) рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов'язань, що не ?рунтуються на даних ринку, якi 

можна спостерiгати. 

 

Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання є 

цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на 

активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi 

й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть 

визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в 

операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового 

iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку - отримати цiну, за 

якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на 

найсприятливiшому активному ринку, до якого компанiя має безпосереднiй доступ.  

 

Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає справедливу 

вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх 

ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони 

доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi 

дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання - визначити, якою 

була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних 

мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв 

оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше - данi, 

специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх 

на обгрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими 

самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.  
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Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:  вартiсть 

грошей у часi; кредитний ризик; цiни на валютних бiржах; товарнi цiни; цiни на iнструменти 

капiталу; волатильнiсть; ризик дострокового погашення та ризик вiдмови; витрати на 

обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Прiорiтетним напрямком дiяльностi ПАТ "Сумське НВО" є виготовлення та комплектна 

поставка технологiчного обладнання для нафтової, газової i хiмiчної промисловостi. ПАТ має 

досвiд створення повного комплекту обладнання i готове здiйснити будiвництво "пiд ключ" 

цiлого ряду промислових об'єктiв: Компресорнi станцiї; Установки комплексної пiдготовки газу; 

Установки пiдготовки газу; Установки переробки конденсата; Автомобiльнi газонаповнювальнi 

станцiї; Лiнiя виготовлення слабкої азотної кислоти; Лiнiя виготовлення соди; Лiнiя 

виготовлення спирту; Енергетичнi газотурбiннi установки. 

Фахiвцi пiдприємства виконують проектування i виготовлення основного i допомiжного 

обладнання з урахуванням усiх вимог замовника, в т.ч. технiчних i економiчних параметрiв, 

клiматичних i сейсмiчних умов в мiсцi експлуатацiї. Усi будiвельнi роботи, роботи з доставки, 

монтажу, налагодження обладнання, введення в експлуатацiю об'єкта, а також навчання 

обслуговуючого персоналу, гарантiйне i постгарантiйне обслуговування ПАТ здiйснює 

самостiйно. 

 

ПАТ "Сумське НВО" розробляє та виготовляє рiзноманiтне обладнання для нафтової, хiмiчної, 

переробної промисловостi, атомної енергетики та iн.  

 

Обладнання технологiчне нафтогазове. 

Пiдприємство має великий виробничий i технiчний досвiд у виробництвi рiзноманiтного 

обладнання для нафтової i газової промисловостi. Основну частину цього обладнання складають 

газоперекачувальнi агрегати (ГПА) та запчастини до них, призначенi для стискання, 

транспортування природного газу з заданими технологiчними параметрами на лiнiйних 

компресорних станцiях магiстральних газопроводiв, дожимних компресорних станцiях (ДКС) i 

станцiях пiдземних сховищ газу (ПХГ). 
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Компресорнi станцiї й установки та запчастини до них. 

Компресорнi станцiї призначенi для: транспортування природного газу магiстральними 

газопроводами; стискання нафтових газiв при газлiфтному видобутку нафти;  збирання i 

транспорту побiжного нафтового газу;  стискання побiжного нафтового газу в технологiї 

газопереробних заводiв (ГПЗ); накачування газу в шар при розробцi газоконденсатних родовищ 

iз застосуванням cайклiнг-процесу. 

 

Обладнання для виробництва електроенергiї. 

Перспективним напрямком розвитку енергетики є застосування енергозберiгаючих технологiй 

на базi газотурбiнних установок, що дозволяють iстотно пiдвищити ефективнiсть використання 

органiчного палива при виробництвi електричної енергiї.  

Маючи великий досвiд у проектуваннi i виготовленнi турбокомпресорних i газоперекачувальних 

агрегатiв на базi газотурбiнних приводiв, ПАТ освоїло випуск газотурбiнних енергетичних 

електростанцiй двух типiв. 

Енергетична газотурбiнна установка ЕГТУ-16, що розроблена, виготовлена i введена в 

експлуатацiю у ПАТ, забезпечує вироблення 16МВт електричної енергiї i 21,5Гкал/годину 

теплової енергiї.  

ПГУ-20 - установка з парогазовим циклом, яка складається з газотурбогенераторної установки 

потужнiстю 16МВт i паротурбiнної установки потужнiстю 6МВт. 

Основнi переваги енергоустановок: можливiсть монтажу в капiтальних спорудженнях 

(реконструкцiя iснуючих) i на вiдкритих площах (блочно-модульний варiант);  мобiльнiсть, 

можливiсть установки в безпосереднiй близькостi вiд споживача чи джерела газу; блочно-

модульна конструкцiя дозволяє робити установку i ремонт устаткування на обмеженiй площi; 

можливiсть швидкого вiдключення i запуску газо-турбогенераторної частини установки 

протягом 15-45 хвилин; автоматична система керування i широка дiагностика технiчного стану; 

мiнiмальна чисельнiсть обслуговуючого персоналу.  

 

Трубопровiдна арматура. 

З 1986 року ПАТ є одним з основних виробникiв арматури для газової промисловостi в СНД.  

ПАТ виробляє широкий асортимент шарової запiрної та регулюючої трубопровiдної арматури 

для нафтової i газової промисловостi.  

 

Обладнання технологiчне хiмiчне. 

ПАТ накопичило великий досвiд розробки та виготовлення як окремого обладнання для 

оснащення хiмiчних виробництв, так i повнокомплектних технологiчних лiнiй для хiмiчної, 

нафтової, газової, харчової, медичної промисловостi та iнших галузей. 

 

Ємкiсне устаткування. 

Ємкiсне обладнання застосовується для прийому, збереження, переробки i видачi агресивних, 

токсичних i нетоксичних, вибухонебезпечних i невибухонебезпечних продуктiв у хiмiчнiй, 

нафтохiмiчнiй, харчовiй i iнших галузях промисловостi.  

 

Теплообмiнне обладнання. 

Теплообмiнники застосовуються для проведення теплових процесiв: нагрiвання, охолодження, 

випарювання, конденсацiї i кипiння у всiх галузях промисловостi i сiльського господарства.  

Виготовляється теплообмiнне устаткування з робочим тиском 25МПа (250кгс/ см2), 

температурою вiд -210 °С до +700 °С рiзних типiв.  

Основними перевагами є простота конструкцiї, компактнiсть, високий коефiцiєнт теплопередачi, 



36 

 

 

можливiсть очищення поверхнi теплообмiну вiд забруднень, стiйкiсть до пульсацiї тиску, 

вiбрацiї, ударним навантаженням, легкiсть монтажу i демонтажу.  

 

Колонне обладнання. 

Колонне обладнання застосовується для ректифiкацiйних i абсорбцiйних процесiв у хiмiчнiй i 

iнших галузях промисловостi. Розробляється устаткування за iндивiдуальними проектами i може 

бути виготовлене з вуглецевих i корозiйностiйких сталей, титанових сплавiв на основi нiкелю.  

Основними перевагами є висока розподiляюча здатнiсть при великих навантаженнях з пару i 

рiдини, малi втрати тиску, легкiсть монтажу i демонтажу, надiйнiсть у роботi. 

 

Поршневi компресори i компресорнi установки. 

ПАТ є одним з найстарших пiдприємств з виготовлення опозитних поршневих компресорiв i 

єдиним в Українi пiдприємством, що виготовляє важке компресорне обладнання.  

Поршневi компресори високого i надвисокого тиску застосовуються для виробництва 

мiнеральних добрив, для одержання полiетилену високим тиском, стиску природного i 

нафтового побiжного газу, азоту, водню i гелiю у нафтохiмiчнiй i металургiйнiй промисловостi.  

Фахiвцями ПАТ освоєний випуск цiлого ряду компресорiв загального призначення, спецiальних 

компресорiв малої потужностi для потреб рiзних галузей промисловостi, а також гвинтових 

компресорiв для промислових холодильних установок.  

ПАТ виробляє пересувнi компресорнi установки, призначенi для постачання стиснутим 

повiтрям бурових верстатiв i iнших механiзмiв. Установки цiлком автономнi i пристосованi до 

перевезень рiзними видами транспорту: автомобiльним, залiзничним, водним i повiтряним. 

Висока надiйнiсть i довговiчнiсть, простота керування й обслуговування всiх систем роблять їх 

незамiнними при роботi в польових умовах.  

Усi компресори, що випускаються, мають автоматизовану систему контролю, керування i 

захист, що забезпечує контроль основних параметрiв, попереджувальну й аварiйну сигналiзацiю, 

блокування приводного двигуна.  

 

Великою рiзноманiтнiстю вiдрiзняється насосне обладнання виробництва ПАТ. 

 

Центрифуги. 

До одного з основних видiв обладнання, що випускається ПАТ, вiдносяться центрифуги, 

виготовлення яких розпочато на пiдприємствi в 1902 роцi.  

Сьогоднi ПАТ виробляє практично всi вiдомi у свiтi типи центрифуг, у тому числi сучаснi 

великовантажнi автоматичнi i безперервної дiї центрифуги, високошвидкiснi трубчастi 

центрифуги й iн.  

 

Пiдприємство постiйно веде роботу з розширення номенклатури продукцiї. Докладнiшу 

iнформацiю про продукцiю, що виробляє ПАТ, можна отримати на офiцiйному сайтi ПАТ: 

http://snpo.ua. 

 

В 2018 роцi обсяг виробництва ПАТ "Сумське НВО" вузлiв та деталей до компресорiв становив 

201 067, 30 тис.грн., що у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї становить 22%, при цьому 

обсяг реалiзацiї цього виду продукцiї становив 186 916,20 тис.грн., у вiдсотках до всiєї 

реалiзованої продукцiї - 25%. 

Обсяг виробництва теплоенергiї становив 187,4 тис.Гкал. на суму 168 885,50 тис.грн. або 19% до 

всiєї виробленої продукцiї, при цьому обсяг реалiзацiї - 161 083,1 тис.грн. (161 тис.Гкал), у 

вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї - 21%. 
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Обсяг виробництва насосiв вакуумних та вiдцентрових становив 30 одиниць на суму 107 996,90 

тис.грн. або 12% до всiєї виробленої продукцiї, при цьому обсяг реалiзацiї склав 74 348,9 

тис.грн. (27 одиниць), у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї - 10%. 

Обсяг виробництва компресорiв вiдцентрованих та поршневих ГПА становив 4 одиницi на суму 

132 101,9 тис.грн. або 15% до всiєї виробленої продукцiї, при цьому обсяг реалiзацiї склав 41 

489,5 тис.грн. (1 одиниця), у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї - 5%. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї цих та iнших основних видiв продукцiї ПАТ 

надана в таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" 

цього звiту. 

 

Постачальником, що займає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, було ТОВ "ТБ 

"Електромашсервiс" (електродвигуни) - 18,74% у загальному обсязi постачання.  

 

За звiтний перiод ПАТ було реалiзовано продукцiї (робiт, послуг) на загальну суму 760 млн. 

грн., що на 145 млн. грн. або 16,1% менше, нiж у 2017 роцi, в тому числi: 

- реалiзацiя готової продукцiї ( з урахуванням вирахування з доходу) - 463 млн. грн. 

- реалiзацiя теплоенергiї та ГВП - 165 млн. грн. 

- реалiзацiя послуг - 67 млн. грн. 

- реалiзацiя електроенергiї - 59 млн. грн. 

- реалiзацiя послуг з транспортування теплоенергiї - 6 млн. грн. 

Результатом дiяльностi ПАТ в 2018 р. є валовий збиток, який склав 137,6 млн. грн. та чистий 

збиток у розмiрi 2 158 млн. грн. 

Фактична собiвартiсть реалiзованої продукцiї склала 897 млн. грн. При цьому, витрати на 1 грн. 

реалiзованої продукцiї зменшились на 3,1 коп. та склали 118,0 коп. 

Спадний тренд обсягу продажiв обумовлений неритмiчним завантаженням виробничих 

потужностей пiдприємства в зв'язку з недостатнiм обсягом обiгових коштiв, несвоєчасними 

розрахунками за вiдвантажену продукцiю з боку замовникiв, вiдсутнiстю кредитування банками, 

що пов'язано з нестабiльною полiтичною ситуацiєю в країнi;  розширенням i поглибленням 

полiтичної кризи мiж Україною i РФ;  проведенням бойових дiй на сходi України;  введенням 

Європейським союзом економiчних санкцiй проти РФ. 

 

У загальному обсязi продажiв продукцiї по регiонам свiту найбiльша частка (31 %) належить 

Українi та країнам СНД, що зумовлено пiдвищенням попиту на продукцiю ПАТ на 

вiтчизняному ринку, основу якого складає нафтогазова галузь України. Значний обсяг продажiв 

вiдбувся за рахунок вiдвантаження продукцiї для ПАТ "Укртрансгаз" i його дочiрнiх компанiй. 

Крiм цього, суттєву частку склала реалiзацiя для Бiлоруської АЕС, Запорiзької АЕС, Рiвенської 

АЕС та для ДП "Завод iм. В.О. Малишева". 

У звiтному перiодi зменшились обсяги продажiв до країн далекого зарубiжжя. У загальному 

обсязi реалiзацiї їм належить 16,5 % завдяки реалiзацiї до Туреччини (КС "Сiвас") та Iрану 

(проект Lab Sefid). 

До країн Середньої Азiї реалiзовано 26,6 % продукцiї пiдприємства. Даний ринок є для ПАТ 

одним з найбiльш значущих завдяки налагодженим каналам продажiв. Найбiльша частка 

реалiзацiї до даного регiону сформована за рахунок вiдвантаження продукцiї до Узбекистану 

(ДКС "Кокдумалак" та ДКС "Газлi", КС "Мубарек" та КС "Ахангаран"). 

На формування замовлень з боку компанiй Росiйської Федерацiї значно впливають внутрiшнi i 

зовнiшнi фактори, що пов'язанi з припиненням взаємодiї ПАТ з клiєнтами даного регiону на 

фонi поглиблення кризи у полiтичних вiдносинах мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, 

анексiї Криму i проведення бойових дiй на сходi України. Проте, у порiвняннi з минулим роком 
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обсяги продажiв в Росiйську Федерацiю збiльшились та склали 26 % вiд загального обсягу за 

рахунок вiдвантаження продукцiї для атомних електростанцiй а також на замовлення 

"Ingenieurburo R. Grossmann GmbH & Co. KG", ТОВ "Техпром" та iнших.  

У ПАТ традицiйно придiлялась значна увага зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi. Так, фахiвцями 

пiдприємства велась постiйна робота щодо вивчення ринкiв збуту i отримання замовлень з 

рiзних країн. 

ПАТ "Сумське НВО" стало першим машинобудiвним пiдприємством зi Схiдної Європи, яке 

отримало статус схваленого постачальника в Мiнiстерствi нафти Iраку. Пiдприємство довело, 

що пропонована продукцiя, котра випускається пiд брендом ПАТ "Сумське НВО", вiдповiдає 

вимогам, що висуваються Мiнiстерством нафти Iраку до своїх вiрогiдних партнерiв. 

Також товариство з успiхом виконало всi вимоги щодо проходження попередньої квалiфiкацiї в 

The Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), що є найбiльшим оператором газової галузi 

Єгипту, та офiцiйно отримало статус схваленого постачальника в данiй компанiї. 

У звiтному роцi продовжувалося просування продукцiї пiдприємства на європейський ринок. 

Для пiдтримки iмiджу i розширення дiлових контактiв узято участь у найбiльших профiльних 

виставках в Узбекистанi, Азербайджанi та Українi.  

У Ташкентi вiдбулася традицiйна Мiжнародна виставка "Нафта i газ Узбекистану" - 

OGU-2018, яка зiбрала понад 200 компанiй iз майже 23 країн свiту. Чiльне мiсце на нiй зайняв 

стенд ПАТ "Сумське НВО". Експозицiю вiдвiдало багато зацiкавлених гостей як iз бiзнес-

спiльноти, так i кола впливових державних високопосадовцiв. 

У Азербайджанi (м. Баку) пройшла знакова для енергетичного сектору Прикаспiйського регiону 

подiя - Мiжнародна виставка Caspian Oil & Gas ("Нафта та газ Каспiю"). Даний захiд вiдбувся 

вже у 25-е й зацiкавив близько 312 компанiй-постачальникiв рiзних видiв продукцiї i надавачiв 

послуг, а також бiльше семи тисяч вiдвiдувачiв, 85 % з яких є фахiвцями в галузi нафтогазової 

iндустрiї. На даному заходi презентували свiй потенцiал i сумськi машинобудiвники. Показати 

себе на Caspian Oil & Gas з'їхалися товаровиробники iз 38 країн свiту, серед яких: Бельгiя, 

Бiлорусь, Великобританiя,, Iспанiя, Iталiя, Казахстан, Китай, Нiдерланди, Польща, Румунiя, 

США, Україна, Японiя та чимало iнших. 

У рамках проведення Мiжнародної унiверсальної виставки мiжрегiональної та 

зовнiшньоекономiчної спiвпрацi "Слобожанський мiст-2018" (м. Суми) зiбралися 

товаровиробники, що представляють рiзнi iндустрiальнi сегменти. Виставка об'єднала 

промисловцiв вп'ятнадцяте та пройшла в рамках днiв Європи в Українi. Показати свої вмiння 

прибули близько 40 провiдних пiдприємств Сумської областi та деяких областей України. 

Традицiйно до заходу долучилися ПАТ "Сумське НВО" та ТОВ "Суми-Електрод". 

У продовження заходiв 2017 року, у 2018 роцi акцiонерне товариство проходило квалiфiкацiю 

постачальника у низцi вiдповiдних компанiй i приймало участь в тендерах на постачання 

компресорного та нафтогазового обладнання в Єгиптi та Кувейтi. Укладенi угоди з партнерами, 

та проводяться вiдповiднi заходи на ринках Єгипту та Оману. 

Проводяться заходи iз сертифiкацiї та ресертифiкацiї продукцiї ПАТ на вiдповiднiсть вимогам 

мiжнародних стандартiв. 

 

В ПАТ "Сумське НВО" впроваджена та функцiонує система менеджменту якостi, яка вiдповiдає 

вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 i пiдтверджена при ресертифiкацiйному аудитi 

сертифiкатом вiдповiдностi UA229049, виданого Bureau Veritas Certification. Дана система 

визначає полiтику в областi якостi, яка направлена на виготовлення продукцiї такого рiвня 

якостi, що повнiстю вiдповiдає дiючим стандартам, нормам, правилам i спрямована на 

реалiзацiю головної мети - безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Дана система 

планується, реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного 
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стандарту ISO 9001:2015 як сукупнiсть взаємопов'язаних мiж собою процесiв, нацiлених на 

пiдвищення рiвня якостi продукцiї та послуг завдяки реалiзацiї принципу орiєнтацiї на 

замовника. Дата початку сертифiкацiйного циклу: 30.10.2018 р. За умови результативного 

функцiонування системи менеджменту якостi в ПАТ цей сертифiкат дiйсний до 29.10.2021 р. 

Опис дiючої в ПАТ системи менеджменту якостi наведено в документi "Опис-2017", який 

розроблено у вiдповiдностi з вимогами мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 та охоплює 

дiяльнiсть з проектування (розробки), iнжинiрингу, виробництва, ремонту, встановлення i 

обслуговування газоперекачувальних агрегатiв, трубопровiдної арматури, станцiй для 

газлiфтного видобутку нафти, установок пiдготовки i переробки сирої нафти, газу i конденсату, 

газотурбiнних енергоблокiв, автомобiльних газонаповнювальних компресорних станцiй, 

центрифуг, компресорiв, лiнiйних компресорних станцiй транспорту газу, дотискувальних 

компресорних станцiй, виробничого обладнання для хiмiчної промисловостi, устаткування для 

гiдроенергетики, вiтроелектростанцiй та їх складових, установок для освоєння i ремонту 

свердловин, транспортно-пакувальних комплектiв, насосiв загальнопромислових, насосiв для 

атомних електростанцiй, ємностей, теплообмiнникiв i бакiв для атомних електростанцiй, 

обладнання з переробки та зберiгання сiльськогосподарської продукцiї, iнжинiринговi роботи, 

виробництво зварювального дроту i електродiв. 

Полiтика в областi якостi ПАТ затверджена в груднi 2017 р. з урахуванням стратегiчного 

напрямку розвитку, вивчення та розширення ринкiв збуту продукцiї, постiйної взаємодiї iз 

споживачами та вивченням їх iнтересiв та запитiв, розширення кола нових постачальникiв та 

пiдтримки довготривалих вiдносин з iснуючими. 

Полiтика в областi якостi оформляється у виглядi наочної агiтацiї та поширюється в структурнi 

пiдроздiли ПАТ з реєстрацiєю факту видачi. 

Разом з сертифiкатом вiдповiдностi системи менеджменту якостi вимогам ISO 9001:2015 в ПАТ 

дiють сертифiкати на: 

- систему екологiчного менеджменту, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 

14001:2015 - пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi рег. № 440315010/2 вiд 24.05.2018 р. 

(термiн дiї - до 15.03.2021 р.), виданого DEKRA Certification Sp.z.o.o.; 

- систему професiйної безпеки i здоров'я, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту 

OНSAS 18001:2007 - пiдтверджено сертифiкатом вiдповiдностi рег. № 270315014/1 вiд 

24.05.2018 р.(термiн дiї - до 11.03.2021 р.), виданого DEKRA Certification Sp.z.o.o. 

У звiтному перiодi було проведено оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв 

України, i отримано сертифiкати вiдповiдностi на продукцiю, що виготовляється серiйно. 

Крiм того, вiдбулась оцiнка вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв Митного союзу, у 

результатi якої отриманi сертифiкати вiдповiдностi та декларацiї про вiдповiднiсть на 

устаткування, що поставляється за контрактами. Було проведено сертифiкацiю i отримано 

вiдповiднi документи на продукцiю, що закуповується для потреб ПАТ. 

Протягом року в ПАТ вiдбувся iнспекцiйний контроль, результатом якого є отримання актiв з 

позитивними висновками на виробництво насосного i вибухозахищеного обладнання. Також 

здiйснено експертизу технiчної документацiї та отримано дозвiл на застосування технологiчного 

устаткування в Українi (агрегат електронасосний ЦНС 180-1900-3Т-М). Крiм того, проведена 

експертиза технiчної документацiї, у результатi якої отриманi попереднi експертнi висновки на 

агрегат електронасосний та запаснi частини до насосного обладнання. 

На виконання проектiв та заходiв, спрямованих на пiдтримку виробничого потенцiалу ПАТ, 

iнвестовано власних грошових коштiв на суму 3 510,7 тис. грн. 

Ключовими напрямками iнвестування були: 

1. Впровадження iнформацiйних технологiй, спрямоване на вдосконалення системи 

управлiння пiдприємством та рiвня органiзацiї виробничих процесiв - 1 687,1 тис. грн. 
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2. Розвиток та модернiзацiя систем енергозабезпечення пiдприємства (завершення 

модернiзацiї парового котла ДЕ-10-14ГМ котельнi Пiвнiчного Промвузла; встановлення 

загальнобудинкових приладiв облiку теплової енергiї; модернiзацiя теплових мереж; 

створення системи знекиснення мережевої води; модернiзацiя теплопункту на виробництвi 

хiмобладнання) - 982,7 тис. грн. 

3. Технiчне оснащення виробництва (придбання переносної машини для маркування з 

числовим програмним забезпеченням, висiчної протяжної машини мод. CSL-B, ультразвукового 

дефектоскопу мод. УД4-76; модернiзацiя випробувальної розривної машини; придбання 

матерiалiв та комплектуючих виробiв для виготовлення установки для миття деталей ГПА) -

619,9 тис. грн. 

4. Пiдвищення рiвня безпеки пiдприємства (облаштування автоматизованою системою 

протипожежного захисту клубу i їдальнi ОДЦ "Чайка") - 221,0 тис. грн. 

Капiтальнi вкладення пiдприємства склали 11 254 тис. грн., з них: 

- об'єкти виробничого призначення (технiчне переозброєння та реконструкцiя) - 

10 165 тис. грн.; 

iншi потреби (нематерiальнi активи) - 1 089 тис. грн. 

 

Для управлiння ризиками, що можуть негативно вплинути на поставку та якiсть продукцiї, в 

ПАТ використовується внутрiшнiй регламент "Положення по оцiнцi, управлiнню ризиками, що 

впливають на поставку та якiсть продукцiї, та планування реагування на наслiдки ризикiв у 

нештатних ситуацiях". Вiдповiдно до даного Положення ПАТ iдентифiкованi ризики, 

встановленi критерiї наслiдкiв, критерiї вiрогiдностi виникнення невiдповiдностi та критерiї 

реагування на невiдповiднiсть. По ризикам, що можуть негативно вплинути на поставку та 

якiсть продукцiї, складений вiдповiдний реєстр та вказанi заходи щодо управлiння такими 

ризиками. 

Основними ризиками, що мали негативний вплив на поставку та якiсть продукцiї в 2018 р. були: 

-вiдтiк висококвалiфiкованого та квалiфiкованого персоналу; 

-зрив термiнiв розробки конструкторської та технологiчної документацiї; 

-недостатня кiлькiсть фiнансових засобiв. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

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

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

вартість і спосіб фінансування  

У жовтнi 2014 року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе" 

ПАТ виступило спiвзасновником ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС". Частка ПАТ у статутному 

капiталi ТОВ ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" становить 4,0%; 

02.02.2015р. проведена державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТОВ "Фрунзе-

Будiндустрiя". 

11.08.2017р., протокол 11/08-2017, Наглядовою радою ПАТ "Сумське НВО" було прийняте 

рiшення про укладення мiж ПАТ "Сумське НВО" та ТОВ "Агробiзнес ТСК" договору купiвлi-

продажу частки ПАТ "Сумське НВО" в розмiрi 99,9143% статутного капiталу ТОВ 

"Професiйний футбольний клуб "Суми". 

14.08.2017р., протокол 14/08-2017, Наглядовою радою ПАТ "Сумське НВО" було прийняте 

рiшення про придбання Товариством частки в розмiрi 100% статутного капiталу ТОВ 

"ПроектЕнергоСервiс" (мiсцезнаходження: Республiка Казахстан, Карагандинська обл., м. 

Караганда, район iменi Казибек Бi, вул. Єржанова, будiвля 41/1, 9, поштовий iндекс 100000, 

бiзнес-iдентифiкацiйний номер (БIН) 110440005403). 
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Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

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

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Станом на 31.12.2018 р. вартiсть основних фондiв, за вирахуванням зносу, склала 328 млн. грн. 

Протягом звiтного перiоду в експлуатацiю введено основних фондiв виробничого призначення 

на суму 10 233 тис. грн. 

Основнi фонди за складом розподiляються на: 

- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 34,5 % загальної суми основних фондiв; 

- робочi машини та обладнання - 6,7 %; 

- транспортнi засоби, iнструмент i прилади -3,3 %; 

- iншi - 55,5 %. 

На територiї пiдприємства розташовано близько 5,2 тисяч одиниць як власного, так i 

орендованого технологiчного та пiдйомно-транспортного обладнання, а саме: 

- металорiзального 2 862 од.; 

- зварювального 680 од.; 

- кувально-пресового 564 од.; 

- ливарного 282 од.; 

- деревообробного 118 од.; 

- пiдйомно-транспортного 645 од. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi ПАТ "Сумське НВО" в перспективi, є 

напруженi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, проведення активних бойових 

дiй на сходi України, а також криза в економiчнiй та фiнансовiй сферi країни. У найскладнiших 

економiчних i полiтичних умовах пiдприємство ставить перед собою мету по стабiлiзацiї роботи 

пiдприємства, пошуку оптимальних шляхiв завантаження потужностей та прiоритетiв у 

фiнансуваннi внутрiшнiх проектiв, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї 

продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iн. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

За результатами господарської дiяльностi ПАТ "Сумське НВО" у 2018 р. прослiдковуєть-ся 

негативна тенденцiя показникiв лiквiдностi, платоспроможностi, фiнансової стiйкостi та рен-

табельностi (збитковостi) пiдприємства. 

Так, за 2018 р. чистий оборотний капiтал пiдприємства в порiвняннi з 2017 р. зменшився на 42,8 

%. 

Ключовi показники лiквiдностi мають негативну тенденцiю, але знаходяться майже на рi-внi 

рекомендованих значень, що, у свою чергу, свiдчить про можливiсть пiдприємства розрахо-
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вуватися за своїми зобов'язаннями з кредиторами. 

Аналiз показникiв лiквiдностi та платоспроможностi свiдчить про зниження забезпечення 

пiдприємства оборотними активами для покриття поточних зобов'язань. Так, в 2017 р. на 1 грн. 

залучених коштiв припадало 0,58 грн. оборотних активiв, а в 2018 р. - 0,46 грн. 

Аналiз динамiки показникiв фiнансової стiйкостi дозволяє зробити висновки про значне 

зменшення рiвня забезпеченостi пiдприємства власними оборотними коштами, необхiдними для 

його фiнансової незалежностi. Спостерiгається тенденцiя до зменшення даного показника за 

аналiзований перiод з -0,72 в 2017 р. до -1,15 в 2018 р. 

За показниками збитковостi активiв i власного капiталу можна зробити висновок, що кожна 

гривня вкладених активiв приносить збиток у розмiрi 0,42 грн. в 2018 р. та 0,17 грн. в 2017 р. 

Значення коефiцiєнта збитковостi дiяльностi свiдчить, що на 1 грн. реалiзованої продукцiї 

припадає 2,84 грн. збитку у 2018 р. та 1,23 грн. у 2017 р. 

Таким чином, динамiка ключових показникiв, що характеризують господарську дiяльнiсть ПАО 

"Сумське НВО" за 2017-2018 роки, свiдчить про значне зниження рiвня фiнансової стiй-костi i 

платоспроможностi пiдприємства. 

Показники лiквiдностi характеризуються даними, наведеними у таблицi: 

Показники лiквiдностi 

Коефiцiєнт                          Значення 2018 р. Рекомендоване 

значення 

Коефiцiєнт покриття                           0,46 Бiльше 1 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi            0,32 0,6-0,8 

Коефiцiєнт абсолютної  лiквiдностi     0,01 Бiльше 0 

Чистий оборотний капiтал              -5925136 Бiльше 0 

Протягом звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть зменшилася на 32,0 % i станом 

на 31.12.2018 р. склала 2 784,6 млн. грн., у тому числi: дебiторська заборгованiсть за продукцiю, 

товари, роботи, послуги - 1 757,1 млн. грн. (зменшилась на 19,2 %); дебiторська заборгованiсть 

за розрахунками з бюджетом - 6,3 млн. грн. (зменшилась на 90,0 %); iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть - 986,1 млн. грн. (зменшилась на 45,4 %) тощо. 

Протягом звiтного перiоду кредиторська заборгованiсть збiльшилася на 14,8 % i станом 

на 31.12.2018 р. склала 6 874,6 млн. грн., у тому числi: поточна кредиторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги - 2 227,1 млн. грн. (збiльшилась на 5,9 %); поточна кредиторська забо-

ргованiсть за одержаними авансами - 840,5 млн. грн. (зменшилась на 8,4 %); iншi поточнi зо-

бов'язання - 3 457,3 млн. грн. (збiльшилася на 23,3 %) тощо. 

Залишок кредитiв на початок року складав 4 627,8 млн. грн., та у зв'язку з коливаннями 

валютних курсiв протягом звiтного перiоду зменшився на 62,5 млн. грн. i на кiнець року склав 4 

565,3 млн.  грн. Залишок кредитiв ПАТ в iноземнiй валютi не змiнився. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

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

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець 2018 року, зi строком 

їх реалiзацiї в 2019 роцi становить близько 3,4 млн. дол.США. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

ПАТ "Сумське НВО" вiдоме на теренах не тiльки України, країн СНД, а й далеко за їх межами. 

Продукцiя, яка виготовляється на виробничих площах пiдприємства, визнана у свiтi як 

унiкальна, надiйна, якiсна, високотехнологiчна, її використовують у рiзних галузях 
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промисловостi, а найбiльше - нафтогазовому комплексi країн, котрi є провiдними у цьому 

напрямку. 

Переважна бiльшiсть продукцiї торгової марки пiдприємства - нетипова, аналогiв їй на територiї 

СНД, а часто i у свiтi немає. 

Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi ПАТ "Сумське НВО" в перспективi, є 

напруженi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, проведення бойових дiй на сходi 

України. У найскладнiших економiчних i полiтичних умовах пiдприємство ставить перед собою 

мету по стабiлiзацiї роботи пiдприємства, пошуку оптимальних шляхiв завантаження 

потужностей та прiоритетiв у фiнансуваннi внутрiшнiх проектiв, забезпечення беззбиткового 

рiвня виробництва i реалiзацiї продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iнше. 

Для виконання поставлених перед колективом виробничих завдань визначено ряд заходiв. ПАТ 

вивчає новi ринки збуту своєї продукцiї, бере участь в тендерах, мiжнародних ярмарках i 

виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки рiзних країн визначають напрями 

виробництва нової технiки i нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї. 

До сильних сторiн ПАТ "Сумське НВО", що дозволять вести конкурентну боротьбу на 

традицiйних та нових ринках, можна вiднести: науковий i виробничий потенцiал, який 

позицiонує акцiонерне товариство як постачальника "технiчно складних рiшень в мiнiмальнi 

термiни"; значний парк iнстальованого обладнання, що забезпечує стабiльний щорiчний обсяг 

замовлень на запаснi частини i продукцiю для модернiзацiї. 

В 2019 р. ПАТ планує реалiзувати готову продукцiю за такими географiчними сегментами: 

далеке зарубiжжя - 47,3% вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї готової продукцiї, 

Середня Азiя - 25,9%, Україна та СНД - 21,6%, Росiйська Федерацiя - 5,2%. 

У 2019 роцi планується продовжувати роботу щодо удосконалення системи управлiння 

iнформацiйними ресурсами ПАТ, збiльшення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї 

використання обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки 

комп'ютерної iнформацiйної мережi пiдприємства за рахунок використання сучасних 

iнформацiйних технологiй та пiдтримки користувачiв корпоративних iнформацiйних систем 

управлiння пiдприємством. 

Планується виконання робiт з пiдтримки та адмiнiстрування iснуючого програмного 

забезпечення та створеного на базi систем власної розробки. 

У напрямку оплати працi планується провести наступнi заходи: 

-розробка i впровадження 2-ої черги модуля управлiння людським капiталом 

(SAP НСМ) та проходження фази дослiдно-промислової експлуатацiї та введення в промислову 

експлуатацiю проекту облiку часу (РТ) та розрахунку заробiтної плати (PY); 

-проведення заходiв, направлених на розвиток та утримання ключового персоналу; 

-збереження витрат на соцiальнi потреби (виконання Колективного договору) на рiвнi не нижче 

2018 року. 

 

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

та розробку за звітний рік 

ПАТ має компетенцiї в сферах конструкторських та науково-дослiдницьких робот. За рiв-нем 

освiти персонал, задiяний у виконаннi наукових дослiджень i розробок в межах пiдприємс-тва 

складає: доктори наук - 1 особа; доктори фiлософiї (кандидати наук) - 5 осiб; магiстри 

(спецiалiсти) - 268 осiб; бакалаври (молодшi спецiалiсти, молодшi бакалаври) - 2 особи. 

Протягом звiтного перiоду валовi витрати пiдприємства на виконання наукових дослi-джень i 

розробок склали 43755,5 тис.грн. Науково-дослiдницькi та конструкторськi роботи були 

направленi на освоєння наукомiстких та високотехнологiчних видiв продукцiї. Було розроблено 

та впроваджено 28 нових прогресивних технологiчних процесiв, з яких 3 процеси є 
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ресурсозберiгаючими. 

 

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

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

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

довільній формі 

Iстотної iнформацiї немає. 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв - 

Вищий орган 

Товариства. 

Акцiонери юридичнi та фiзичнi особи - 

Наглядова рада 

Товариства 

Голова Наглядової ради, 

Секретар Наглядової ради, 

Члени Наглядової ради 

 

Овденко Г.В. (представник акцiонера - 

компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД) - Голова Наглядової ради;  

Пертiн О.В. (представник акцiонера - 

компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД) - Секретар Наглядової ради;  

Лук'яненко В.М. (представник 

акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) - Член 

Наглядової ради;  

Шумилова Е.А. (представник акцiонера 

- компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД) - Член Наглядової ради;  

Сарапулов Є. Є. (представник 

акцiонера - компанiї СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) - Член 

Наглядової ради. 

 

Генеральний 

директор 

Товариства 

Одноосiбний виконавчий орган Цимбал О.Ю. 

Ревiзiйна комiсiя 

Товариства 

Члени Ревiзiйної комiсiї 

 

Член Ревiзiйної комiсiї - Турiй О.В.;  

Член Ревiзiйної комiсiї - Дерев'янко 

О.М.;  

Член Ревiзiйної комiсiї - Шпак I.М. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Овденко Галина Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 
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4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", 21656006, ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", фахiвець вiддiлу 

контролю та внутрiшнього аудиту, Голова Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Овденко Галина Володимирiвна - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., 

протокол №32.  

Обрано Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 17.05.2017р., протокол 

№17/05-2017. 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються 

згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1) Посада 

 Секретар Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пертiн Олексiй Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДIНГ", 34716646, Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-

ХОЛДIНГ", секретар Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Пертiн Олексiй Володимирович - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., 

протокол №32.  

Обрано Секретарем Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 17.05.2017р., 

протокол №17/05-2017. 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються 

згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.  
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Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лук'яненко Володимир Матвiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1937 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 57 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО iм.М.В.Фрунзе", 05747991, Президент ПАТ "Сумське НВО 

iм.М.В.Фрунзе", член Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Лук'яненко Володимир Матвiйович - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., 

протокол №32.  

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються 

згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шумилова Ельвiра Анатолiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Член Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Шумилова Ельвiра Анатолiївна - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Обрана Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., 
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протокол №32.  

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються 

згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Сарапулов Євген Євгенович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Член Наглядової ради ПАТ "Сумське НВО".  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Сарапулов Євген Євгенович - представник акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Обрано Членом Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р., 

протокол №32.  

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються 

згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1) Посада 

 Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Цимбал Олексiй Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Генеральний директор ПАТ "Сумське НВО". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 15.04.2011, обрано 3 роки, але до переобрання 

9) Опис 

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р., протокол №24 обрано на посаду 
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Генерального директора Товариства. Розмiр винагороди визначається вiдповiдно до контракту 

та штатного розкладу. 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Турiй Олена Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2017, обрано 3 роки, але до переобрання 

9) Опис 

 Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

24.04.2017р., протокол №32.  

Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди 

визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дерев'янко Олександр Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Секретар Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2017, обрано 3 роки, але до переобрання 

9) Опис 

 Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

24.04.2017р., протокол №32.  

Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди 

визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.  
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Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

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) 

 24 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Горобина", 31162928, Керiвник служби по роботi з персоналом у ТОВ "Горобина", 

м. Суми . 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.04.2017, обрано 3 роки, але до переобрання 

9) Опис 

 Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

24.04.2017р., протокол №32.  

Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди 

визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.  

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1) Посада 

 Начальник УБух - Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Клименко Володимир Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1963 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Начальник УБух - Головний бухгалтер ПАТ "Сумське 

НВО" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 10.03.1998, обрано - 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки начальника УБух-головного бухгалтера, розмiр виплаченої 

винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками та трудовою угодою.  

Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Наглядової 

ради 

Овденко Галина 

Володимирiвна 

- 1 0,0000014 1 0 

Секретар 

Наглядової ради 

Пертiн Олексiй 

Володимирович 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Лук'яненко 

Володимир 

Матвiйович 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Шумилова Ельвiра 

Анатолiївна 

- 5 0,000007 5 0 

Член Наглядової 

ради 

Сарапулов Євген 

Євгенович 

- 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Цимбал Олексiй 

Юрiйович 

- 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Турiй Олена 

Василiвна 

- 1 0,0000014 1 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Дерев'янко 

Олександр 

Миколайович 

- 1 0,0000014 1 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Шпак Iгор 

Миколайович 

- 0 0 0 0 

Начальник УБух - 

Головний 

бухгалтер 

Клименко 

Володимир 

Миколайович 

- 445 0,0006 445 0 

Усього 453 0,0006112 453 0 
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3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi. 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В 2019 р. ПАТ планує реалiзувати готову продукцiю за такими географiчними сегмента-ми: 

далеке зарубiжжя - 47,3% вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї готової продукцiї, 

Середня Азiя - 25,9%, Україна та СНД - 21,6%, Росiйська Федерацiя - 5,2%. 

У 2019 роцi планується продовжувати роботу щодо удосконалення системи управлiння 

iнформацiйними ресурсами ПАТ, збiльшення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї вико-

ристання обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки 

комп'ютерної iнформацiйної мережi пiдприємства за рахунок використання сучасних iнформа-

цiйних технологiй та пiдтримки користувачiв корпоративних iнформацiйних систем управлiння 

пiдприємством. 

Планується виконання робiт з пiдтримки та адмiнiстрування iснуючого програмного за-

безпечення та створеного на базi систем власної розробки. 

У напрямку оплати працi планується провести наступнi заходи: 

- розробка i впровадження 2-ої черги модуля управлiння людським капiталом 

(SAP НСМ) та проходження фази дослiдно-промислової експлуатацiї та введення в промислову 

експлуатацiю проекту облiку часу (РТ) та розрахунку заробiтної плати (PY); 

- проведення заходiв, направлених на розвиток та утримання ключового персоналу; 

- збереження витрат на соцiальнi потреби (виконання Колективного договору) на рiвнi не нижче 

2018 року. 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПАТ "Сумське НВО" вiдоме на теренах не тiльки України, країн СНД, а й далеко за їх межами. 

Продукцiя, яка виготовляється на виробничих площах пiдприємства, визнана у свiтi як 

унiкальна, надiйна, якiсна, високотехнологiчна, її використовують у рiзних галузях 

промисловостi, а найбiльше - нафтогазовому комплексi країн, котрi є провiдними у цьому 

напрямку. 

Переважна бiльшiсть продукцiї торгової марки пiдприємства - нетипова, аналогiв їй на територiї 

СНД, а часто i у свiтi немає.Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi ПАТ 

"Сумське НВО" в перспективi, є напруженi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю, 

проведення бойових дiй на сходi України. У найскладнiших економiчних i полiтичних умовах 

пiдприємство ставить перед собою мету по стабiлiзацiї роботи пiдприємства, пошуку 

оптимальних шляхiв завантаження потужностей та прiоритетiв у фiнансуваннi внутрiшнiх 

проектiв, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї продукцiї, пiдтримання 

наукових компетенцiй та iнше. 

Для виконання поставлених перед колективом виробничих завдань визначено ряд заходiв. ПАТ 

вивчає новi ринки збуту своєї продукцiї, бере участь в тендерах, мiжнародних ярмарках i 

виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки рiзних країн визначають напрями 

виробництва нової технiки i нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї. 

До сильних сторiн ПАТ "Сумське НВО", що дозволять вести конкурентну боротьбу на 

традицiйних та нових ринках, можна вiднести: науковий i виробничий потенцiал, який 

позицiонує акцiонерне товариство як постачальника "технiчно складних рiшень в мiнiмальнi 

термiни"; значний парк iнстальованого обладнання, що забезпечує стабiльний щорiчний обсяг 

замовлень на запаснi частини i продукцiю для модернiзацiї. 
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3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялись. 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялись. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялись. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
вiдсутнiй 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
вiдсутнiй 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
вiдсутнi 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
кодекс корпоративного управлiння не застосовується 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 24.05.2018 

Кворум зборів 98,6774 

Опис 24.05.2018р. вiдбулися рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Сумське 

НВО" (далi - Товариство),  на яких були розглянутi наступнi питання 

порядку денного: 

1.Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 

припинення їх повноважень. 

2.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження 
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заходiв за результатами його розгляду. 

3.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р. 

4.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходiв 

за результатами його розгляду. 

5.Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 

звiтностi) Товариства за 2017р.  

6.Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства на 2018 р. 

7.Прийняття рiшення про розподiл прибутку та збиткiв за пiдсумками 

господарської дiяльностi Товариства у 2017 р. 

Згiдно з результатами голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв 

24.05.2018р. були прийнятi рiшення з першого, третього, четвертого та 

сьомого питань порядку денного, а саме: 

1.Обрано склад та членiв лiчильної комiсiї та припинено їх повноваження. 

3.Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р. 

4.Прийнято до вiдома висновки зовнiшнього аудиту за 2017р. 

7.Накопиченi збитки Товариства, отриманi за пiдсумками господарської 

дiяльностi в 2017 р., покрити частково за рахунок чистого прибутку за 2012 

рiк, резервного капiталу, залишку нерозподiленого прибутку на 

31.12.2011р. 

Згiдно з результатами голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв 

24.05.2018р. з другого, п'ятого та шостого питань порядку денного рiшення 

не прийнятi. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа X  

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 
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Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які 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 зменшення 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 

(зазначити) 

 

 

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

(так/ні)?  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 (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити) 

У 2018 роцi 

позачерговi збори не 

скликалися  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: збори вiдбулися 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
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їх непроведення: позачерговi збори не призначалися 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено.  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi Наглядової ради 

жодних комiтетiв не створено.  

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi 

Наглядової ради жодних комiтетiв не створено.  

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Овденко Галина 

Володимирiвна 

Голова Наглядової ради  X 

Опис: Наглядова рада ПАТ "Сумське НВО" (далi - Наглядова рада) 

складається з 5 членiв - фiзичних осiб. Зазначена кiлькiсть членiв 

Наглядової ради є оптимальною для всебiчного розгляду, 

швидкого обмiну власними думками та оперативного вирiшення 

пиатнь, що входять до компетенцiї Наглядової ради, з метою 

забезпечення iнтересiв акцiонерiв. 

 

До структури Наглядової ради входять Голова та Секретар, якi 

обранi членами Наглядової ради з їх числа. Голова керує 

справами Наглядової ради, на Секретаря покладено 

документування дiяльностi Наглядової ради  та вирiшення iнших 

процедурних питань. 

 

 Дiяльнiсть Наглядової ради протягом 2018 року була 

спрямована на забезпечення дiяльностi ПАТ "Сумське НВО", 



58 

 

 

полягала у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради законодавсттвом та статутом ПАТ "Сумське 

НВО". Дiяльнiсть Наглядової ради забезпечила проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО", погодження 

значних правочинiв, призначення керiвникiв за функцiональними 

напрямками дiяльностi та вирiшення iнших питань. 

 

 Члени Наглядової ради проявили себе як компетентнi 

посадовцi, їх квалiфiкацiя та набутий досвiд дозволили 

ефективно вирiшувати широкий перелiк питань дiяльностi ПАТ 

"Сумське НВО". 

 

 Овденко Галина Володимирiвна, Голова Наглядової ради, 

має вищу освiту в iнженернiй галузi, загальний стаж роботи 28 

рокiв, працює начальником вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, 

також обiймає посаду голови наглядової ради акцiонерного 

товариства "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв". 

Дiяльнiстю у складi Наглядової ради забезпечує ефективне 

вирiшення питань, пов'язаних з корпоративним управлiнням, в 

т.ч. проведенням загальних зборiв акцiонерiв, придбанням та 

вiдчуженням корпоративних прав в iнших юридичних особах. 

 

Протягом 2018 року дiяльнiсть Наглядової ради була спрямована 

на подолання негативного фiнансового стану ПАТ "Сумське 

НВО", проте зазначена мета ще перебуває в процесi досягнення у 

зв'язку з тривалим перiодом прояву ефекту вiд погоджених 

правочинiв щодо постачання продукцiї ПАТ "Сумське НВО" 

(строки реалiзацiї контрактiв становлять  2 i бiльше рокiв) та 

iнших ухвалених рiшень. 

Пертiн Олексiй 

Володимирович 

Секретар Наглядової ради  X 

Опис: Наглядова рада ПАТ "Сумське НВО" (далi - Наглядова рада) 

складається з 5 членiв - фiзичних осiб. Зазначена кiлькiсть членiв 

Наглядової ради є оптимальною для всебiчного розгляду, 

швидкого обмiну власними думками та оперативного вирiшення 

пиатнь, що входять до компетенцiї Наглядової ради, з метою 

забезпечення iнтересiв акцiонерiв. 

 До структури Наглядової ради входять Голова та 

Секретар, якi обранi членами Наглядової ради з їх числа. Голова 

керує справами Наглядової ради, на Секретаря покладено 

документування дiяльностi Наглядової ради  та вирiшення iнших 

процедурних питань. 

 Дiяльнiсть Наглядової ради протягом 2018 року була 

спрямована на забезпечення дiяльностi ПАТ "Сумське НВО", 

полягала у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї 
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Наглядової ради законодавсттвом та статутом ПАТ "Сумське 

НВО". Дiяльнiсть Наглядової ради забезпечила проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО", погодження 

значних правочинiв, призначення керiвникiв за функцiональними 

напрямками дiяльностi та вирiшення iнших питань. 

 Члени Наглядової ради проявили себе як компетентнi 

посадовцi, їх квалiфiкацiя та набутий досвiд дозволили 

ефективно вирiшувати широкий перелiк питань дiяльностi ПАТ 

"Сумське НВО". 

Пертiн Олексiй Володимирович, Секретар Наглядової ради, має 

вищу освiту в фiнансовiй сферi, МВА (магiстр дiлового 

адмiнiстрування), загальний стаж роботи 22 роки, обiймає посади 

Генерального директора Приватного акцiонерного товариства 

"СМАРТ-ХОЛДИНГ" та заступника голови наглядової ради 

Metinvest B.V. Дiяльнiстю у складi Наглядової ради забезпечує 

ефективне вирiшення питань, пов'язаних з управлiнням 

товариством, розпорядженням активами, в т.ч. фiнансовими, 

погодженням умов правочинiв щодо постачання продукцiї 

виробництва ПАТ "Сумське НВО". 

Протягом 2018 року дiяльнiсть Наглядової ради була спрямована 

на подолання негативного фiнансового стану ПАТ "Сумське 

НВО", проте зазначена мета ще перебуває в процесi досягнення у 

зв'язку з тривалим перiодом прояву ефекту вiд погоджених 

правочинiв щодо постачання продукцiї ПАТ "Сумське НВО" 

(строки реалiзацiї контрактiв становлять  2 i бiльше рокiв) та 

iнших ухвалених рiшень. 

Лук'яненко Володимир 

Матвiйович 

Член Наглядової ради  X 

Опис: Наглядова рада ПАТ "Сумське НВО" (далi - Наглядова рада) 

складається з 5 членiв - фiзичних осiб. Зазначена кiлькiсть членiв 

Наглядової ради є оптимальною для всебiчного розгляду, 

швидкого обмiну власними думками та оперативного вирiшення 

пиатнь, що входять до компетенцiї Наглядової ради, з метою 

забезпечення iнтересiв акцiонерiв. 

 До структури Наглядової ради входять Голова та 

Секретар, якi обранi членами Наглядової ради з їх числа. Голова 

керує справами Наглядової ради, на Секретаря покладено 

документування дiяльностi Наглядової ради  та вирiшення iнших 

процедурних питань. 

 Дiяльнiсть Наглядової ради протягом 2018 року була 

спрямована на забезпечення дiяльностi ПАТ "Сумське НВО", 

полягала у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради законодавсттвом та статутом ПАТ "Сумське 

НВО". Дiяльнiсть Наглядової ради забезпечила проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО", погодження 
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значних правочинiв, призначення керiвникiв за функцiональними 

напрямками дiяльностi та вирiшення iнших питань. 

 Члени Наглядової ради проявили себе як компетентнi 

посадовцi, їх квалiфiкацiя та набутий досвiд дозволили 

ефективно вирiшувати широкий перелiк питань дiяльностi ПАТ 

"Сумське НВО". 

Лук'яненко Володимир Матвiйович, член Наглядової ради, має 

вищу освiту в iнженернiй галузi, доктор технiчних наук, 

загальний стаж роботи 55 рокiв. Дiяльнiстю у складi Наглядової 

ради забезпечує ефективне вирiшення питань, пов'язаних з 

управлiнням товариством, розпорядженням фiнансовими та 

iншими активами, призначенням посадових осiб ПАТ "Сумське 

НВО" та керiвникiв залежних господарських товариств, 

погодженням умов правочинiв щодо постачання продукцiї 

виробництва ПАТ "Сумське НВО". 

Протягом 2018 року дiяльнiсть Наглядової ради була спрямована 

на подолання негативного фiнансового стану ПАТ "Сумське 

НВО", проте зазначена мета ще перебуває в процесi досягнення у 

зв'язку з тривалим перiодом прояву ефекту вiд погоджених 

правочинiв щодо постачання продукцiї ПАТ "Сумське НВО" 

(строки реалiзацiї контрактiв становлять  2 i бiльше рокiв) та 

iнших ухвалених рiшень. 

Шумилова Ельвiра 

Анатолiївна 

Член Наглядової ради  X 

Опис: Наглядова рада ПАТ "Сумське НВО" (далi - Наглядова рада) 

складається з 5 членiв - фiзичних осiб. Зазначена кiлькiсть членiв 

Наглядової ради є оптимальною для всебiчного розгляду, 

швидкого обмiну власними думками та оперативного вирiшення 

пиатнь, що входять до компетенцiї Наглядової ради, з метою 

забезпечення iнтересiв акцiонерiв. 

 До структури Наглядової ради входять Голова та 

Секретар, якi обранi членами Наглядової ради з їх числа. Голова 

керує справами Наглядової ради, на Секретаря покладено 

документування дiяльностi Наглядової ради  та вирiшення iнших 

процедурних питань. 

 Дiяльнiсть Наглядової ради протягом 2018 року була 

спрямована на забезпечення дiяльностi ПАТ "Сумське НВО", 

полягала у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради законодавсттвом та статутом ПАТ "Сумське 

НВО". Дiяльнiсть Наглядової ради забезпечила проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО", погодження 

значних правочинiв, призначення керiвникiв за функцiональними 

напрямками дiяльностi та вирiшення iнших питань. 

 Члени Наглядової ради проявили себе як компетентнi 

посадовцi, їх квалiфiкацiя та набутий досвiд дозволили 
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ефективно вирiшувати широкий перелiк питань дiяльностi ПАТ 

"Сумське НВО". 

Шумилова Ельвiра Анатолiївна, член Наглядової ради, має вищу 

освiту в iнженернiй галузi, загальний стаж роботи 29 рокiв, 

працює начальником iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу 

представництва Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Енерджi Стандарт Фанд Менеджмент Лiмiтед" (Республiка 

Кiпр) в Москвi. Дiяльнiстю у складi Наглядової ради забезпечує 

ефективне вирiшення питань, пов'язаних з розпорядженням 

фiнансовими активами. 

Протягом 2018 року дiяльнiсть Наглядової ради була спрямована 

на подолання негативного фiнансового стану ПАТ "Сумське 

НВО", проте зазначена мета ще перебуває в процесi досягнення у 

зв'язку з тривалим перiодом прояву ефекту вiд погоджених 

правочинiв щодо постачання продукцiї ПАТ "Сумське НВО" 

(строки реалiзацiї контрактiв становлять  2 i бiльше рокiв) та 

iнших ухвалених рiшень. 

Сарапулов Євген 

Євгенович 

Член Наглядової ради  X 

Опис: Наглядова рада ПАТ "Сумське НВО" (далi - Наглядова рада) 

складається з 5 членiв - фiзичних осiб. Зазначена кiлькiсть членiв 

Наглядової ради є оптимальною для всебiчного розгляду, 

швидкого обмiну власними думками та оперативного вирiшення 

пиатнь, що входять до компетенцiї Наглядової ради, з метою 

забезпечення iнтересiв акцiонерiв. 

 До структури Наглядової ради входять Голова та 

Секретар, якi обранi членами Наглядової ради з їх числа. Голова 

керує справами Наглядової ради, на Секретаря покладено 

документування дiяльностi Наглядової ради  та вирiшення iнших 

процедурних питань. 

 Дiяльнiсть Наглядової ради протягом 2018 року була 

спрямована на забезпечення дiяльностi ПАТ "Сумське НВО", 

полягала у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради законодавсттвом та статутом ПАТ "Сумське 

НВО". Дiяльнiсть Наглядової ради забезпечила проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО", погодження 

значних правочинiв, призначення керiвникiв за функцiональними 

напрямками дiяльностi та вирiшення iнших питань. 

 Члени Наглядової ради проявили себе як компетентнi 

посадовцi, їх квалiфiкацiя та набутий досвiд дозволили 

ефективно вирiшувати широкий перелiк питань дiяльностi ПАТ 

"Сумське НВО". 

Сарапулов Євген Євгенович, член Наглядової ради, має вищу 

освiту в iнженернiй галузi, загальний стаж роботи 38 рокiв, 

пенсiонер. Дiяльнiстю у складi Наглядової ради забезпечує 
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ефективне вирiшення питань, пов'язаних з погодженням умов 

правочинiв щодо постачання продукцiї виробництва ПАТ 

"Сумське НВО". 

Протягом 2018 року дiяльнiсть Наглядової ради була спрямована 

на подолання негативного фiнансового стану ПАТ "Сумське 

НВО", проте зазначена мета ще перебуває в процесi досягнення у 

зв'язку з тривалим перiодом прояву ефекту вiд погоджених 

правочинiв щодо постачання продукцiї ПАТ "Сумське НВО" 

(строки реалiзацiї контрактiв становлять  2 i бiльше рокiв) та 

iнших ухвалених рiшень. 

 

 

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 (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Протягом 2018 року Наглядова рада провела 43 засiдання. 

 

На засiданнях були розглянутi i прийнятi рiшення з питань управлiння акцiонерним 

товариством, погодження укладення значних угод за участю Товариства (прийняття рiшення про 
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надання згоди на вчинення значних правочинiв), угод, пов'язаних з вiдчуженням i придбанням 

товарiв (робiт, послуг), забезпечення поточної фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а 

також з питань затвердження та реалiзацiї стратегiї розвитку  акцiонерного товариства, 

розглядалися i вирiшувалися питання про надання акцiонерному товариству i асоцiйованим з 

ним пiдприємствам банкiвських кредитiв на поповнення оборотних коштiв i забезпечення 

ведення поточної господарської дiяльностi;  узгодження передачi майна та майнових прав в 

заставу, iпотеку, укладення договорiв поруки. 

 

Проводився аналiз i узгодження укладення iнших договорiв, що пiдлягають попередньому 

узгодженню з Наглядовою радою. 

 

 Крiм того, члени Наглядової ради в звiтному перiодi брали безпосередню участь в пiдготовцi 

проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Узгоджувалися i затверджувалися порядок 

денний, дата i текст iнформацiйного повiдомлення про проведення зборiв, форма i текст 

бюлетенiв для голосування на зборах, попередньо розглядалися i узгоджувалися документи, якi 

виносяться на затвердження акцiонерам. 

 

Порядок прийняття рiшень Наглядовою радою регулюється Положенням Про Наглядову раду 

Товариства. 

 

 

 

Як 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) 

Умови оплати працi членiв наглядової ради визначенi в "Положеннi про 

Наглядову раду ПАТ "Сумське НВО"  

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

 Цимбал Олексiй Юрiйович  Генеральний директор 

Опис Генеральний директор є одноосiбним 

виконавчим органом управлiння Товариства, 

який здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю. Генеральний директор 

одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну 

вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо 

питань, якi входять до його компетенцiї, несе 

вiдповiдальнiсть за результати господарської 

дiяльностi Товариства згiдно з принципами та 
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порядком, встановленими Статутом, 

рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової 

ради. Генеральний директор пiдпорядкований 

та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй 

радi i органiзовує виконання їх рiшень. 

Поєднання Генеральним директором посад в 

органах управлiння iнших суб'єктiв 

господарювання допускається лише за згодою 

Наглядової ради. 

Обрання та припинення повноважень 

Генерального директора, а також прийняття 

рiшення про його вiдсторонення здiйснює 

Наглядова рада у порядку, передбаченому 

законодавством та Статутом. Строк 

повноважень Генерального директора складає 

3 (три) роки з дати прийняття рiшення про 

його обрання. У випадку закiнчення 

визначеного цим Статутом строку 

повноважень Генерального директора i 

вiдсутностi рiшення про обрання 

(переобрання) Генерального директора, строк 

його повноважень продовжується до моменту 

обрання (переобрання) Генерального 

директора у порядку, передбаченому 

законодавством та Статутом. Повноваження 

Генерального директора можуть бути 

припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової 

ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. 

Повноваження Генерального директора 

припиняються достроково без ухвалення 

органами управлiння Товариства будь-яких 

рiшень у разi настання певних подiй, а саме: 

за власним бажанням з письмовим 

повiдомленням Наглядової ради за 2 (два) 

тижнi; у разi набрання законної сили вироком 

чи рiшенням суду, яким Генерального 

директора засуджено до покарання, що 

виключає можливiсть виконання ним 

обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона 

обiймати певнi посади тощо); у разi смертi, 

визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, 

безвiсно вiдсутнiм, померлим; в iнших 

випадках, передбачених законодавством. 

До компетенцiї Генерального директора 

належать усi питання дiяльностi Товариства, 

крiм тих, що вiднесенi до виключної 
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компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової 

ради, зокрема вiн представляє Товариство у 

вiдносинах з українськими та iноземними 

громадянами, особами без громадянства, 

пiдприємствами, установами та 

органiзацiями, органами державної влади або 

мiсцевого самоврядування та будь-якими 

iншими суб'єктами;  подає на затвердження 

Наглядової ради пропозицiї щодо 

органiзацiйної структури управлiння 

Товариства; подає для погодження 

Наглядовiй радi кандидатури керiвникiв за 

функцiями управлiння (їх призначення та 

звiльнення, за виключенням звiльнення за 

власним бажанням) вiдповiдно до 

органiзацiйної структури управлiння 

Товариства, визначає умови оплати їх працi; 

призначає та звiльняє за погодженням iз 

Наглядовою радою керiвникiв вiдокремлених 

пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, застосовує 

щодо них заходи заохочення та накладає 

стягнення; органiзовує розробку та 

затверджує поточнi плани i оперативнi 

завдання Товариства та забезпечує їх 

реалiзацiю; розподiляє обов'язки мiж 

керiвниками за функцiями управлiння; 

самостiйно розпоряджається коштами та 

майном Товариства, укладає договори, 

правочини, здiйснює операцiї, в тому числi 

укладає кредитнi договори, договори про 

надання майна Товариства в заставу, iпотеку 

тощо, договори про видачу вiд iменi 

Товариства фiнансових гарантiй та 

поручительства з урахуванням вимог, 

встановлених роздiлом 13 Статуту; 

попередньо погоджує iз Наглядовою радою 

укладення Товариством правочинiв чи 

вчинення операцiй, визначених роздiлом 13 

Статуту; готує Наглядовiй радi висновки та 

пропозицiї по таким правочинам чи 

операцiям; готує пропозицiї Наглядовiй радi 

про анулювання акцiй чи продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй; готує 

пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй, за винятком векселiв, податкових 
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векселiв, про порядок та умови їх випуску, а 

також про викуп розмiщених Товариством 

iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; подає на 

розгляд Наглядової ради пропозицiї про 

участь та припинення участi Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, пiдприємствах, установах, 

органiзацiях (у тому числi мiжнародних, 

благодiйних та iнших неприбуткових 

органiзацiях); про заснування iнших 

юридичних осiб тощо; за погодженням iз 

Наглядовою радою пiдписує установчi 

документи (змiни до установчих документiв) 

нових господарських товариств, iнших 

юридичних осiб, створених Товариством або 

за участю Товариства, та без довiреностi 

приймає участь (голосує) на установчих та 

iнших зборах таких юридичних осiб; вимагає, 

у разi необхiдностi, скликання засiдання 

Наглядової ради, за запрошенням Голови 

Наглядової ради може приймати участь у 

засiданнях Наглядової ради з правом 

дорадчого голосу; вимагає скликання 

Наглядовою радою позачергових Загальних 

зборiв у разi порушення провадження про 

визнання Товариства банкрутом або iншої 

необхiдностi, у передбачених законодавством 

випадках, вчинення значного правочину; 

подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї 

щодо скликання чергових та позачергових 

Загальних зборiв, у тому числi про їх порядок 

денний, рекомендацiї та проекти рiшень з 

питань порядку денного; здiйснює 

органiзацiйне забезпечення Загальних зборiв 

(за рiшенням Наглядової ради) їх скликання 

та проведення. У разi необхiдностi обрання 

нового складу Наглядової ради, якщо 

кiлькiсть її членiв не вiдповiдає вимогам 

Статуту, на вимогу членiв Наглядової ради, 

якi залишилися, органiзовує у визначенi 

законодавством строки скликання та 

проведення позачергових Загальних зборiв з 

метою обрання нового складу Наглядової 

ради; готує Наглядовiй радi пропозицiї щодо 

основних напрямкiв дiяльностi Товариства, 

його планiв та звiтiв про їх виконання; 
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органiзовує складання та надання Наглядовiй 

радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства 

до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд Загальних зборiв; подає Наглядовiй 

радi пропозицiї щодо дивiдендної полiтики; 

органiзовує за рiшенням Загальних зборiв 

нарахування та виплату доходiв за цiнними 

паперами, що випущенi Товариством; 

органiзовує контроль виконання рiшень 

Загальних зборiв та Наглядової ради; у 

випадках, передбачених законодавством, а 

також у разi прийняття вiдповiдного рiшення 

Наглядовою радою, забезпечує проведення 

аудиторської перевiрки дiяльностi 

Товариства. Кандидатура аудитора та умови 

договору з ним повиннi бути погодженi iз 

Наглядовою радою; без довiреностi дiє вiд 

iменi Товариства та вчиняє вiд його iменi 

юридичнi дiї у межах компетенцiї, визначеної 

Статутом, у тому числi: вiдкриває та закриває 

рахунки у банкiвських установах; пiдписує 

усi документи грошового, кредитного, 

майнового та немайнового характеру, звiти та 

баланси, листи, звернення тощо; здiйснює 

операцiї, виступає вiд iменi Товариства у 

взаємовiдносинах з будь-якими третiми 

особами; наймає на роботу та звiльняє з 

роботи працiвникiв Товариства, вживає до 

них заходи заохочення за результатами їх 

трудової дiяльностi та накладає стягнення за 

порушення вiдповiдно до законодавства, 

Статуту та внутрiшнiх документiв 

Товариства; укладає трудовi договори та 

угоди (крiм працiвникiв товариства, 

пiдписання трудових договорiв з якими 

законодавством та Статутом вiднесено до 

компетенцiї iнших осiб); встановлює форми, 

системи та порядок оплати працi працiвникiв 

Товариства (крiм осiб, розмiр та умови оплати 

працi яких визначаються Загальними зборами 

або Наглядовою радою) згiдно з вимогами 

законодавства, штатнi розклади 

вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, 

представництв Товариства; у межах своєї 

компетенцiї видає накази та розпорядження, 

дає вказiвки, обов'язковi для виконання усiма 
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працiвниками Товариства, включаючи 

вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, 

представництва; подає Наглядовiй радi з 

власної iнiцiативи, у разi необхiдностi, на 

погодження накази або iншi рiшення; 

здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для 

забезпечення нормальної роботи Товариства, 

згiдно iз законодавством, Статутом та 

внутрiшнiми документами Товариства; 

пiдписує вiд iменi власника колективний 

договiр, змiни та доповнення до нього; 

забезпечує оформлення виписок iз Статуту 

(змiн до нього), витягiв iз протоколiв 

Загальних зборiв, та iнших документiв, що 

затверджено Загальними зборами, та пiдписує 

цi документи; вирiшує iншi питання 

дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

вiдповiдно до цього Статуту вiдносяться до 

компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової 

ради. 

Статутом товариства передбаченi наступнi 

обмеження щодо повноважень Генерального 

директора, а саме, Генеральний директор не 

має права утворювати або брати участь 

(придбавати акцiї, частки, паї) в 

пiдприємствах, що конкурують з 

Товариством. 

Товариство є основним мiсцем роботи 

Генерального директора. Генеральний 

директор може обiймати iншi оплачуванi 

посади у державних або громадських органах, 

а також на iнших пiдприємствах, в установах i 

органiзацiях виключно за згодою Наглядової 

ради. 

Генеральний директор, а також його 

афiлiйованi особи не мають права приймати 

дарунки, iншi прямi або непрямi вигоди, що 

мають на метi спонукати Генерального 

директора до прийняття конкретного 

господарського рiшення. 

 

 

Примітки 
Протягом 2018 року дiяльнiсть Генерального директора була спрямована на подолання 

негативного фiнансового стану ПАТ "Сумське НВО", проте зазначена мета ще перебуває в 

процесi досягнення у зв'язку з тривалим перiодом прояву ефекту вiд погоджених правочинiв 
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щодо постачання продукцiї ПАТ "Сумське НВО" (строки реалiзацiї контрактiв становлять  2 i 

бiльше рокiв) та iнших ухвалених рiшень.  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  6 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так 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 ні ні так 

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 ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 
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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 
так 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)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

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) iншi вiдсутнi 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 
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або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 
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Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Стремвол Холдiнгс Лiмiтед 

(Stremvol Holdings Limited) 

HE 216157 83,736 

2 Просцено Трейдiнг Лiмiтед  157082 13,5124 
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(Prosceno Trading Limited) 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

71 085 000 1 019 797 У вiдповiдностi до абзацу другого 

пункту 10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI 

ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ 

Закону України "Про депозитарну 

систему України" . 

Кiлькiсть акцiй з обмеженнями 

1019797 станом на 18.05.2018р. 

 

12.10.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про 

його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та 

Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття 

рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного цим Статутом строку 

повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) 

Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання 

(переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. 

Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Повноваження Генерального директора 

припиняються достроково без ухвалення органами управлiння Товариства будь-яких рiшень у 

разi настання певних подiй, а саме: за власним бажанням з письмовим повiдомленням 

Наглядової ради за 2 (два) тижнi; у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким 

Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним 

обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади тощо); у разi смертi, 

визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; в iнших випадках, 

передбачених законодавством. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства 

пiдписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; 

прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора.  

 

 Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї Генерального 

директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; прийняття 

рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час 

проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше 
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нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi. 

 

Наглядова рада ПАТ "Сумське НВО" згiдно зi Статутом товариства складається з п'яти членiв, 

якi обираються загальними зборами з числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi iнтереси. 

Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. . Повноваження члена Наглядової 

ради - фiзичної особи припиняються достроково: у разi прийняття вiдповiдного рiшення 

Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав; без ухвалення будь-яких рiшень 

Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: 

 

а) за власним бажанням за умови письмового повiдомлення Наглядової ради за два тижнi; 

 

б) за станом здоров'я, у тому числi хвороби, що зумовила пiдтверджену у порядку, 

встановленому законодавством, тимчасову непрацездатнiсть протягом чотирьох мiсяцiв поспiль; 

 

в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради 

засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, 

судова заборона обiймати певнi посади тощо); 

 

г) у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

 

д) в iнших випадках, передбачених законодавством. 

 

Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-

який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. 

 

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) 

роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних 

осiб   акцiонерiв. Обрання Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у 

порядку, передбаченому законодавством та Статутом. У разi, якщо пiсля закiнчення строку 

повноважень Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення 

про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту 

обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї 

можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з 

будь-яких пiдстав. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - фiзичної особи припиняються 

достроково: у разi прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з 

будь-яких пiдстав; без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних 

обставин, а саме: 

 

а) за власним бажанням за умови письмового повiдомлення Ревiзiйної комiсiї за 2 (два) тижнi; 

 

б) за станом здоров'я, у тому числi i хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, 

встановленому законодавством, тимчасову непрацездатнiсть протягом 4 (чотирьох) мiсяцiв 
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поспiль; 

 

в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Ревiзiйної комiсiї 

засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, 

судова заборона обiймати певнi посади тощо); 

 

г) у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

 

д) iнших випадках, передбачених законодавством. 

 

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення, вiдсутнi. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених 

Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: 

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства, внесення змiн до них; затвердження органiзацiйної структури 

управлiння Товариства; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, внесення змiн до них; 

вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема пiдготовка, 

затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв); прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених 

законодавством; обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законодавством; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної 

комiсiї зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору про передачу таких 

повноважень; у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що 

уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що 

уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; визначення дати складення 

перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають 

право на участь у Загальних зборах; затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на 

Загальних зборах; вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора 

Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, 

представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, 

будь-яких iнших осiб; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, векселiв та 

податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про 

їх викуп; затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи 

вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; обрання та припинення 

повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту (строкового трудового 

договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, 

встановлення розмiру його винагороди.  
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визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, 

визначеного законодавством; вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у 

тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях), про заснування 

iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення 

Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi 

Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди 

Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн 

до них; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про 

вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом  13.2 Статуту; подання на 

розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 

13.3 та 13.4 Статуту; прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про 

винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; визначення 

ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, 

що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених 

законодавством; затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi 

iноземних; погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за 

функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним 

бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства; погодження за 

поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських 

товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв (їх призначення та звiльнення, за 

виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; прийняття 

рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту господарської дiяльностi залежних 

господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, фiлiй, представництв, 

розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по 

них Ревiзiйної комiсiї; визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, 

здiйснення контролю за господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, 

проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок господарської дiяльностi 

Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що 

пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством; 

подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; подання Загальним 

зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; контроль за 

реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження 

рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; аналiз та оцiнка дiй 

Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та 

цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй 

щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора; забезпечення функцiонування належної 
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системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за господарською дiяльнiстю Товариства (що 

включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та 

рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього 

аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, 

якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором); 

розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною 

комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою 

акцiонерiв Товариства; розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний 

директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв 

дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки 

достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на 

розгляд Загальних зборiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; 

встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; 

визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за 

розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; погодження наказiв 

або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; вирiшення iнших питань, що 

належать до компетенцiї Наглядової ради.  

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися 

iншими органами управлiння Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законодавством. 

Питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, можуть вирiшуватися нею, у тому числi, 

за поданням Генерального директора. 

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який 

здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй 

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

компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з 

принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової 

ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй 

радi i органiзовує виконання їх рiшень. Поєднання Генеральним директором посад в органах 

управлiння iнших суб'єктiв господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради. 

До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, 

що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема вiн 

представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами без 

громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями, органами державної влади або 

мiсцевого самоврядування та будь-якими iншими суб'єктами;  подає на затвердження 

Наглядової ради пропозицiї щодо органiзацiйної структури управлiння Товариства; подає для 

погодження Наглядовiй радi кандидатури керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення 

та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної 

структури управлiння Товариства, визначає умови оплати їх працi; призначає та звiльняє за 

погодженням iз Наглядовою радою керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, 

застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; органiзовує розробку та 

затверджує поточнi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; 

розподiляє обов'язки мiж керiвниками за функцiями управлiння; самостiйно розпоряджається 

коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здiйснює операцiї, в тому числi 

укладає кредитнi договори, договори про надання майна Товариства в заставу, iпотеку тощо, 
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договори про видачу вiд iменi Товариства фiнансових гарантiй та поручительства з урахуванням 

вимог, встановлених роздiлом 13 Статуту; попередньо погоджує iз Наглядовою радою 

укладення Товариством правочинiв чи вчинення операцiй, визначених роздiлом 13 Статуту; 

готує Наглядовiй радi висновки та пропозицiї по таким правочинам чи операцiям; готує 

пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством 

акцiй; готує пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй, за винятком векселiв, податкових векселiв, про порядок та умови їх випуску, а також 

про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; подає на розгляд 

Наглядової ради пропозицiї про участь та припинення участi Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi 

мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших 

юридичних осiб тощо; за погодженням iз Наглядовою радою пiдписує установчi документи 

(змiни до установчих документiв) нових господарських товариств, iнших юридичних осiб, 

створених Товариством або за участю Товариства, та без довiреностi приймає участь (голосує) 

на установчих та iнших зборах таких юридичних осiб; вимагає, у разi необхiдностi, скликання 

засiдання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у 

засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; вимагає скликання Наглядовою радою 

позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства 

банкрутом або iншої необхiдностi, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного 

правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо скликання чергових та 

позачергових Загальних зборiв, у тому числi про їх порядок денний, рекомендацiї та проекти 

рiшень з питань порядку денного; здiйснює органiзацiйне забезпечення Загальних зборiв (за 

рiшенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разi необхiдностi обрання нового 

складу Наглядової ради, якщо кiлькiсть її членiв не вiдповiдає вимогам Статуту, на вимогу 

членiв Наглядової ради, якi залишилися, органiзовує у визначенi законодавством строки 

скликання та проведення позачергових Загальних зборiв з метою обрання нового складу 

Наглядової ради; готує Наглядовiй радi пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання; органiзовує складання та надання Наглядовiй 

радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд 

Загальних зборiв; подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо дивiдендної полiтики; органiзовує за 

рiшенням Загальних зборiв нарахування та виплату доходiв за цiнними паперами, що випущенi 

Товариством; органiзовує контроль виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; у 

випадках, передбачених законодавством, а також у разi прийняття вiдповiдного рiшення 

Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. 

Кандидатура аудитора та умови договору з ним повиннi бути погодженi iз Наглядовою радою; 

без довiреностi дiє вiд iменi Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї у межах 

компетенцiї, визначеної Статутом, у тому числi: вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських 

установах; пiдписує усi документи грошового, кредитного, майнового та немайнового 

характеру, звiти та баланси, листи, звернення тощо; здiйснює операцiї, виступає вiд iменi 

Товариства у взаємовiдносинах з будь-якими третiми особами; наймає на роботу та звiльняє з 

роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової 

дiяльностi та накладає стягнення за порушення вiдповiдно до законодавства, Статуту та 

внутрiшнiх документiв Товариства; укладає трудовi договори та угоди (крiм працiвникiв 

товариства, пiдписання трудових договорiв з якими законодавством та Статутом вiднесено до 

компетенцiї iнших осiб); встановлює форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв 

Товариства (крiм осiб, розмiр та умови оплати працi яких визначаються Загальними зборами або 
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Наглядовою радою) згiдно з вимогами законодавства, штатнi розклади вiдокремлених 

пiдроздiлiв, фiлiй, представництв Товариства; у межах своєї компетенцiї видає накази та 

розпорядження, дає вказiвки, обов'язковi для виконання усiма працiвниками Товариства, 

включаючи вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва; подає Наглядовiй радi з власної 

iнiцiативи, у разi необхiдностi, на погодження накази або iншi рiшення; здiйснює iншi функцiї, 

якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно iз законодавством, 

Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; пiдписує вiд iменi власника колективний 

договiр, змiни та доповнення до нього; забезпечує оформлення виписок iз Статуту (змiн до 

нього), витягiв iз протоколiв Загальних зборiв, та iнших документiв, що затверджено Загальними 

зборами, та пiдписує цi документи; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

вiдповiдно до цього Статуту вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради. 

Статутом товариства передбаченi наступнi обмеження щодо повноважень Генерального 

директора, а саме, Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати 

акцiї, частки, паї) в пiдприємствах, що конкурують з Товариством. 

Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може 

обiймати iншi оплачуванi посади у державних або громадських органах, а також на iнших 

пiдприємствах, в установах i органiзацiях виключно за згодою Наглядової ради. 

Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi 

прямi або непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття 

конкретного господарського рiшення. 

Ревiзiйна комiсiя товариства здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi Дирекцiї 

товариства та пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними 

зборами в кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають 

повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб   акцiонерiв. Обрання Ревiзiйної 

комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому 

законодавством та Статутом. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзiйної 

комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу 

Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревiзiйної 

комiсiї. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi 

достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав. 

Згiдно зi Статутом  товариства, до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: 

При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя 

перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 

вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та 

звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у 

бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до встановлених 

правил та порядку їх ведення, правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до 

бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв; правильнiсть визначення розмiру 

Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 

дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном 

Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 

своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання 

грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв Резервного капiталу 

Товариства; правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй 

Товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв; контролює дотримання Товариством 
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законодавства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї 

Загальним зборам; щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та 

висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi 

фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; вносить на 

Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 

вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових 

Загальних зборiв. 

Ревiзiйна комiсiя, вiдповiдно до покладених на неї завдань, здiйснює плановi та спецiальнi 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв. За 

пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки 

та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акцiонеру), що був iнiцiатором перевiрки. 

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 

пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти 

порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

Ревiзiйною комiсiєю у випадках i порядку, визначених законодавством, може проводитись 

спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.   

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв  № 1374 вiд 26.01.2001р. 

№98   

61000, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, ВУЛИЦЯ КЛОЧКIВСЬКА, будинок 111А   

 

м. Харкiв            "24" квiтня 2019 р.    

 

Учасникам 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 

 

НКЦПФР 

 

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI  

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

щодо iнформацiї наведеної у звiтi про корпоративне управлiння 

 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 

 

код ЄДРПОУ 05747991,  

що зареєстроване за адресою:  

40004, Сумська обл., мiсто Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 58, 

станом на 31.12.2018 р. 
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Iнформацiя про предмет завдання та критерiї завдання 

 

Ми провели та виконали завдання з надання впевненостi та надаємо звiт з надання впевненостi 

щодо iнформацiї Емiтента зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння  за перiод 2018 року, 

а саме: 

 

-щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

-щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента; 

-щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 

(учасникiв) на загальних зборах емiтента; 

-щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

-щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 

(скорочена назва - ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" ). 

 

Iнформацiя про Емiтента: 

 

Основнi вiдомостi про Товариство 

 

Повна назва пiдприємства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ 

МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 

Скорочена назва пiдприємства  ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" 

Органiзацiйно-правова форма пiдприємства  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ознака особи Юридична 

Форма власностi  Приватна 

Код за ЄДРПОУ 05747991 

Мiсцезнаходження: 40004, Сумська обл., мiсто Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 58 

Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 28.13 Виробництво iнших помп i компресорiв 

(основний); 

Код КВЕД 28.99 Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у.; 

Код КВЕД 16.10 Лiсопильне та стругальне виробництво; 

Код КВЕД 16.24 Виробництво дерев'яної тари; 

Код КВЕД 25.50 Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя; 

Код КВЕД 85.32 Професiйно-технiчна освiта; 

Код КВЕД 55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування; 

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

консультування в цих сферах; 

Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i 

технiчних наук; 

 

Код КВЕД 33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового 

призначення; 

Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання 
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Дата державної реєстрацiї 

Номер запису в ЄДР 28.03.1994 

 1 632 120 0000 000262 

 

Дата внесення останнiх змiн до Статуту Затверджено Рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв 

публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" 

вцд 25 жовтня 2016 року протокол №31 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення 

iнформацiї з корпоративного управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 

внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення корпоративної 

iнформацiї, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та 

застосування вiдповiдної корпоративної полiтики, а також методiв корпоративного управлiння, 

якi вiдповiдають обставинам. 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж 

iнформацiєю з корпоративного управлiння зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, 

щодо якої надається впевненiсть, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та 

подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

 

- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi Товариства . 

 

Вiдповiдальна особа  несе вiдповiдальнiсть  також за: 

 

- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та 

господарських фактiв щодо предмету до якого надається впевненiсть; 

- доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для надання 

впевненостi до предмету перевiрки; 

- органiзацiю корпоративного управлiння з питань щодо яких надається впевненiсть; 

- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо 

якої надається впевненiсть. 

 

Пiдготовка Звiту з корпоративного управлiння вимагає вiд керiвництва Товариства припущень, 

що впливають на управлiнськi рiшення щодо корпоративного управлiння протягом звiтного 

перiоду. 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання та достовiрне подання iнформацiї 

зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити таке управлiння, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi Звiту з 

корпоративного управлiння управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 

компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, 
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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 органiзацiї та виконання корпоративного управлiння.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо iнформацiї Емiтента зазначеної у Звiтi про 

корпоративне управлiння  за перiод 2018 року, а саме таких питань: 

 

- щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками емiтента; 

- щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента; 

- щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 

- щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

- щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента. 

 

Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", 

мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, 

що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".  

 

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують 

нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої 

впевненостi в тому, що вказана iнформацiя, щодо якої надається впевненiсть не мiстить суттєвих 

викривлень.  

 

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, а також оцiнку застосованих принципiв 

застосованих управлiнським персоналом ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", а також оцiнку загального 

подання Звiту з про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень наведеної iнформацiї внаслiдок шахрайства або 

помилки.  

 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання iнформацiї з 

корпоративного управлiння, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 

суб'єкта господарювання. 

 

Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями,  

Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi 

(РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 
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26.01.2017 року №338/8  (надалi - МСА), з урахуванням  iнших нормативних актiв, що 

регулюють дiяльнiсть Емiтентiв.   

 

Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу 

для висловлення аудиторської думки. 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя щодо  розглянутих нами 

питань щодо корпоративного управлiння  ПАТ "СУМСЬКЕ НВО"  у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем 

впевненостi, проте не гарантує, що це надання впевненостi, проведене вiдповiдно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 

шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на  рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї iнформацiї з корпоративного управлiння. Надаючи впевненiсть вiдповiдно до вимог 

МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього 

завдання з надання впевненостi. 

 

Крiм того ми: 

 

- оцiнюємо ризики правомочностi (легiтимностi, законностi) здiйснюваних господарських 

операцiй та господарських фактiв щодо предмету до якого надається впевненiсть; 

- iдентифiкуємо доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою 

для надання впевненостi до предмету перевiрки; 

- доходимо висновку щодо органiзацiї корпоративного управлiння з питань щодо яких надається 

впевненiсть та робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi 

поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть суб'єкта 

перевiрки.; 

- 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; 

- дослiджуємо управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну 

документацiю щодо якої надається впевненiсть; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї щодо якої надається впевненiсть, а 

також те, чи показує Звiт з корпоративного управлiння iнформацiю що покладена в основу її 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час виконання завдання з 

надання впевненостi та суттєвi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв 

внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час виконання цього завдання. Аудиторська фiрма 

дотримується вимог МСКЯ1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, 

включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, 

професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. Ми також 

надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, викладених у Кодексi етики професiйних 

бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який 

грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної 

компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки, та 
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повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, 

що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, 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 надання 

впевненостi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями такого надання 

впевненостi.  

 

Опис виконаної роботи 

 

У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi, щодо 

предмету завдання. 

 

Виконання завдання передбачає здiйснення аудиторських процедур вибiр яких залежить вiд 

судження аудитора.  

 

Докладний опис отриманих результатiв та рекомендацiй 

 

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне: 

 

1. щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками емiтента: 

 

Аудитором пiдтверджується, що система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi 

правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення 

поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного 

функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та 

рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, 

помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової 

iнформацiї. 

 

При формуваннi ефективної системи внутрiшнього контролю адмiнiстрацiя суб'єкта 

господарювання повинна забезпечити: 

 

надiйну iнформацiю, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю суб'єкта 

господарювання; 

 

збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового 

використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в 

облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних); 

 

ефективнiсть господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур 

дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв; 

оптимiзацiя податкових платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни; 

 

вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками 
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встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв; 

 

надiйну систему бухгалтерського облiку. 

 

На  ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом: 

 

контролю бухгалтерського фiнансового облiку (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i 

подвiйний запис); 

 

бухгалтерського управлiнського облiку (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

 

аудиту, контролю, ревiзiї (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

 

Полiтика ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для 

ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками 

сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю 

потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i 

юридичний контроль ПАТ "СУМСЬКЕ НВО"  має на метi забезпечувати належне 

функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i 

юридичних ризикiв.  

 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i 

вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись 

унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок 

впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв ПАТ 

"СУМСЬКЕ НВО" вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

 

Полiтика з управлiння ризиками ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" орiєнтована на визначення, аналiз i 

управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а 

також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та 

полiтики управлiння ризиками. 

 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

1.1. щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента: 

Аудитор з метою висловлення думки щодо iнформацiї наведеної про перелiк осiб, якi прямо або 

опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" , 

достовiрно зазначив, перелiк осiб. 

1.2. щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента: 

Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у  Звiтi про корпоративне 
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управлiння було дослiджено внутрiшнi документи Товариства на предмет обмеження прав 

участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. 

Аудитор пiдтверджує, що iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 

зборах емiтентiв немає та iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне 

управлiння є достовiрною. 

1.3. щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента: 

Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у  Звiтi про корпоративне 

управлiння було дослiджено Внутрiшнi положення Товариства та Статут за яким встановлено 

порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. 

Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне 

управлiння є достовiрною. 

1.4 щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента: 

Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у  роздiлi IХ Звiту про 

корпоративне управлiння було дослiджено статутнi документи та внутрiшнi положення за якими 

встановлено повноваження посадових осiб емiтента. 

Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне 

управлiння є достовiрною. 

 

Думка аудитора  

- Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами 

та доповненнями, Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання 

впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ 

вiд 26.01.2017 року №338/8  , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року 

"Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого 

столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  

iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.  

- Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПАТ 

"СУМСЬКЕ НВО" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рiк, а саме: 

- щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" з органiзацiї 

корпоративного управлiння ; 

- щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного 

управлiння; 

- щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПАТ 

"СУМСЬКЕ НВО" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення; 

- щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального 

виконавчого органу   ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" ,  їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi 

засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. 

- Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище  вказаних питань. 

- Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . 

На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння  ПАТ "СУМСЬКЕ 

НВО" щодо таких питань, як: 

- щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками емiтента; 

- щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 
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емiтента;  

 

- щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 

- щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

- щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента. 

- у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено 

емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi 

виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас 

вважати, що ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" не дотримався  в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 

40 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з 

наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених 

рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Скорочена назва пiдприємства  АФ "АУДИТ-96" ТОВ 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 23909055 

Юридична адреса 61000, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, ВУЛИЦЯ КЛОЧКIВСЬКА, будинок 

111А 

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого Аудиторською палатою України № 1374 вiд 26.01.2001 року, строк дiї з 

29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України 

Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого 

Комiсiєю Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0495 Рiшення АПУ 

№302/4 вiд 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України 

 

Прiзвище(а), iмя(iмена), по батьковi аудитора(iв), що проводив(ли) аудит;  

 

Номер(и), серiя(i), дата(и) видачi сертифiкатiа(iв) аудитора(iв), виданого(их) АПУ Давиденко 

Тетяна Михайлiвна  

 

Сертифiкат аудитора №006583. Виданий рiшенням АПУ вiд 2 липня 2009 року №203/1  

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

- дата та номер договору на проведення аудиту вiд 20 березня 2019 р. № 26/02-1 

- дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 20 березня 2019 р. по 22 квiтня 2019 р. 

АФ "АУДИТ-96" ТОВ  

 

Директор                                                        м.п. _____________   Т.М. Давиденко 

АФ "АУДИТ-96" ТОВ                              
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(сертифiкат №006583)                                                         24 квiтня 2019 року 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Стремвол Холдiнгс Лiмiтед / 

Stremvol Holdings Limited 

HE 216157 Кiпр, Limassol, 

Napfliou, 15, 2nd 

floor, 3025 

59 523 733 83,736 59 523 733 0 

Просцено Трейдiнг Лiмiтед / 

PROSCENO TRADING Limited 

157082 Кiпр, Лiмассол, Зiнас 

Кантре енд Орiгенус, 

3035 

9 605 315 13,5124 9 605 315 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

- 0 0 0 0 

Усього 69 129 048 97,2484 69 129 048 0 
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X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї простi iменнi 71 085 000 10,00 Згiдно з законодавством України. немає 

Примітки: 

- 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.12.2010 1149/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

UA4000143317 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 71 085 00

0 

710 850 000 100 

Опис Акцiї Товариства не включенi до бiржевого реєстру жодної бiржi  
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XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 368 781 325 781 280 370 10 432 649 151 336 213 

  будівлі та споруди 131 557 110 930 275 160 10 432 406 717 121 362 

  машини та обладнання 26 136 22 405 2 200 0 28 336 22 405 

  транспортні засоби 12 504 10 530 1 330 0 13 834 10 530 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 198 584 181 916 1 680 0 200 264 181 916 

2. Невиробничого 

призначення: 
2 398 2 091 0 0 2 398 2 091 

  будівлі та споруди 1 808 1 615 0 0 1 808 1 615 

  машини та обладнання 2 1 0 0 2 1 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 588 475 0 0 588 475 

Усього 371 179 327 872 280 370 10 432 651 549 338 304 

Опис 

Станом на 31.12.2018 р. вартiсть власних основних фондiв, за 

вирахуванням зносу, склала 327872 тис.  грн. Протягом звiтного 

перiоду в експлуатацiю введено основних фондiв виробничого 

призначення на суму 10 233 тис. грн. 

Основнi фонди за складом розподiляються на: будiвлi, споруди та 

передавальнi пристрої - 34,5 % загальної суми основних фондiв; робочi 

машини та обладнання - 6,7 %; транспортнi засоби, iнструмент i 

прилади -3,3 %; iншi - 55,5 %. 

На територiї пiдприємства розташовано близько 5,2 тисяч одиниць як 

власного, так i орендованого технологiчного та пiдйомно-

транспортного обладнання, а саме: металорiзального2 862 од.; 

зварювального 680 од.; кувально-пресового 564 од.; ливарного 282 од.; 

деревообробного 118 од.; пiдйомно-транспортного 645 од. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-6 488 176 -4 391 835 

Статутний капітал (тис.грн) 710 850 710 850 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

710 850 710 850 

Опис Вартiсть чистих активiв ПАТ "Сумське НВО" була розрахована згiдно з "Методичними 
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рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення 

вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17.11.2004 року № 485. 

Висновок Станом на 31 грудня 2018 року вартiсть чистих активiв товариства становила - 6488176 

тис. грн. i була меншою статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства України, зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. 

№ 435-IV. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 4 565 346 X X 

у тому числі:  

ПАТ "IНГ банк Україна" 22.05.2008 227 044 0 01.06.2015 

АТ "ПУМБ" 31.03.2008 276 882,6 0 01.11.2019 

АТ "ПУМБ" 07.12.2012 609 142 0 01.11.2019 

АТ "Сбербанк" 11.02.2011 719 895 0 01.10.2017 

ПАТ "Банк Кредит Днiпро" 08.10.2010 487 459,8 0 30.08.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 23.02.2012 177 089 0 21.12.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 20.04.2012 1 125 806 0 21.12.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 05.11.2013 303 091 0 21.12.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 08.11.2013 21 650 0 21.12.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 15.11.2013 63 521,4 0 21.12.2017 

ПАТ "ВБР" 07.03.2013 276 882,6 0 24.04.2015 

ПАТ "ВБР" 22.05.2013 138 441,3 0 24.04.2015 

ПАТ "ВБР" 29.10.2013 138 441,3 0 24.04.2015 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 57 608 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 6 994 585 X X 
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Усього зобов'язань та забезпечень X 11 617 539 X X 

Опис Кредити банкiв: вiдсоток за користування коштами (вiдсоток 

рiчних) - iнформацiя є конфiденцiйною. 

Iншi зобов'язання: за товари, роботи, послуги (2227073 тис. 

грн.), розрахунки зi страхування (56126 тис. грн.), 

розрахування з оплати працi (235963 тис. грн.), за одержаними 

авансами (840532 тис. грн.), поточнi забезпечення (24056 тис. 

грн.), пенсiйнi зобов'язання (211800 тис .грн.), iншi поточнi 

зобов'язання (3387135 тис .грн.), довгостроковi забезпечення 

(11896 тис.грн.), iншi зобов'язання (4 тис .грн.). 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 вузли та 

деталi до 

компресорiв 

- 201067,3 22 - 186916,2 25 

2 крани 

клапани 

кульовi 

124 шт. 46720,4 5 514 шт. 44370 6 

3 компресори 

вiдцентрованi 

та поршневi 

ГПА 

4 шт. 132101,9 15 1 шт. 41489,5 5 

4 насоси 

вакуумнi та 

вiдцентровi 

30 шт. 107996,9 12 27 шт. 74348,9 10 

5 теплоенергiя 187,4 тис.Гкал 168885,5 19 161 тис.Гкал 161083,1 21 

6 монтаж 

обладнання 

- 43225,5 5 - 43961 6 

7 виробництвр 

теплообмiнно

го 

вентиляцiйно

го 

устаткування 

та iнших 

машин 

спецiального 

призначення 

- 74653,9 8 - 65140,4 9 

8 вузли та - 43204,7 5 - 34990,8 5 
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деталi до 

насосiв 

9 Електроенергi

я 

21,9 млн.кВт.рiк 59186,8 7 21,9 млн.кВт.рiк 59186,8 6 

10 iнша 

продукцiя, 

роботи 

(послуги) 

- 21390,2 2 - 48328,1 7 

11 Всього - 898433,1 100 - 759814,8 100 
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 матерiали 54 

2 заробiтна плата 23 

3 iншi операцiйнi витрати 16 

4 нарахування на зар.плату 5 

5 амортизацiя 2 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Український 

Енергетичний Реєстр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21656006 

Місцезнаходження 01010, Україна, Київська обл., м.Київ, 

вул.Михайла Омеляновича-Павленка, 

4/6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 286614 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

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

Факс (044) 499-90-08 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Послуги емiтенту надаються згiдно з 

Договором вiд 20.01.2011р. №10-Е про 

вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 

власникам iменних цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., м.Київ, 

вул.Нижнiй Вал,17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
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Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 482-52-07 

Вид діяльності Забезпечує формування та 

функцiонування системи депозитарного 

облiку цiнних паперiв 

Опис Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає 

лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29 

Закону України "Про депозитарну 

систему України". 

Послуги Товариству надаються згiдно з 

Заявою про приєднання до умов 

договору про обслуговування випускiв 

цiнних паперiв вiд 25.11.2013р. №ОВ-

2264 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "АХА 

Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20474912 

Місцезнаходження 04070, Україна, Київська обл., м.Київ, 

вул.Iллiнська, 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №483288 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009 

Міжміський код та телефон (044) 391-11-22 

Факс (044) 499-24-99 

Вид діяльності Послуги у сферi страхування 

Опис Договори страхування майна, 

особистого страхування вiд нещасних 

випадкiв членiв добровiльних 

пожежних дружин, особистого 

страхування вiд нещасних випадкiв 

робiтникiв рентген лабораторiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23909055 

Місцезнаходження 61000, Україна, Харківська обл., 

м.Харкiв, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 

будинок 111А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 1374 
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діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2001 

Міжміський код та телефон (098) 551-15-11 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування (КВЕД -2010 

69.20) 

Опис Договiр №26/02-1 вiд 20.03.2019р.: 

Аудит окремої та консолiдованої 

фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 

 

Свiдоцтво  про включення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв: № 

1374 вiд 29.01.2001р., строк дiї з 

29.10.2015 року до 29.10.2020 року 

видане Аудиторською Палатою 

України. 

Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи 

контролю якостi № 0495 рiшення 

Аудиторської  Палати України № 302/4 

вiд 30.10.2014 року. 
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XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання 

згоди на вчинення 

значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 17.01.2018 Наглядова 

рада 

970 467,84 6 241 543 15,55 додаткова 

угода до 

контракту 

№NGL3200-T-

CO-93-0028 

вiд 

10.10.2014р.  

(далi - 

20.06.2018 18.01.2018 http://snpo.ua 
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Контракт) в 

частинi 

встановлення 

цiни 

Контракту у 

сумi 27 696 

000,00 євро.  

Опис: 

17.01.2018р., протокол 17/01-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та компанiєю 

«SADAF Co»,Тегеран, Iсламська республiка Iран, додаткової угоди до контракту №NGL3200-T-CO-93-0028 вiд 10.10.2014р. (далi - Контракт) в частинi встановлення цiни 

Контракту у сумi 27 696 000,00 євро.  

Офiцiйний курс НБУ станом на 17.01.2018р.: 1 євро = 35,04 грн. 

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень». 

2 18.01.2018 Наглядова 

рада 

460 000 6 241 543 7,37 додаткова 

угода до 

договору 

постачання 

природного 

газу №113-

16/ГК вiд 

01.10.2016р. 

(далi - 

Контракт) в 

частинi 

встановлення 

цiни 

Контракту у 

сумi 460 000 

000,00 

гривень.  

18.01.2018 19.01.2018 http://snpo.ua 

Опис: 

18.01.2018р., протокол 18/01-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Товариством з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Газова компанiя «Iнвестсервiс» додаткової угоди до договору постачання природного газу №113-16/ГК вiд 01.10.2016р. (далi - Контракт) в 

частинi встановлення цiни Контракту у сумi 460 000 000,00 гривень.  

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень». 
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3 26.01.2018 Наглядова 

рада 

94 875 6 241 543 1,52 Договiр 

купiвлi-

продажу 

Замовником 

обладнання, 

що буде 

виготовлено 

Товариством, 

на загальну 

суму, що не 

перевищує 3 

300 000 

доларiв США. 

 

Договiр не 

укладався. В 

графi "Дата 

вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

26.01.2018 29.01.2018 http://snpo.ua 

Опис: 

26.01.2018р., протокол 26/01-2018/1, Наглядовою радою ПАТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та компанiєю LLC 

QC International Trading Group (Чехiя) (далi - Замовник) договору купiвлi-продажу Замовником обладнання, що буде виготовлено Товариством, на загальну суму, що не 

перевищує 3 300 000 доларiв США. 

Офiцiйний курс НБУ станом на 26.01.2018р.: 1 долар США = 28,75 грн.* 

 

4 26.01.2018 Наглядова 

рада 

452 467,5 6 241 543 7,25 договори 

постачання 

товаро-

матерiальних 

цiнностей на 

загальну суму 

15 738 000 

26.01.2018 29.01.2018 http://snpo.ua 
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доларiв США. 

 

Договори не 

укладалися. В 

графi "Дата 

вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

Опис: 

26.01.2018р., протокол 26/01-2018/2, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та компанiєю 

LLC QC International Trading Group (Чехiя) (далi - Постачальник) договорiв постачання товаро-матерiальних цiнностей на загальну суму 15 738 000 доларiв США. 

Офiцiйний курс НБУ станом на 26.01.2018р.: 1 долар США = 28,75 грн.* 

 *Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, 

що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень». 

5 27.02.2018 Наглядова 

рада 

796,6578 6 241 543 0,013 договiр 

оренди 

рухомого та 

нерухомого 

майна на 

загальну суму 

796 657,80 

грн. 

01.03.2018 28.02.2018 http://snpo.ua 

Опис: 

27.02.2018р., протокол 27/02-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та ТОВ <Маш-

Сервiс> договору оренди рухомого та нерухомого майна на загальну суму 796 657,80 грн. 

Згiдно з п.13.1.3 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи 

операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi 

або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки тощо)». 

6 26.04.2018 Наглядова 

рада 

45,12 6 619 852 0,0007 додаткова 

угода до 

договору 

оренди на 

загальну суму 

01.05.2018 27.04.2018 http://snpo.ua 
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45 120,00 грн. 

Опис: 

26.04.2018р., протокол 26/04-2018, Наглядовою радою ПАТ <Сумське НВО> (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Релiгiйною 

органiзацiєю <Українська церква християн вiри євангельської <Вiдродження> в м. Суми додаткової угоди до договору оренди на загальну суму 45 120,00 грн. 

Згiдно з п.13.1.3 Статуту Товариства: <Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи 

операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi 

або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки тощо)>. 

7 17.05.2018 Наглядова 

рада 

96 977 6 619 852 1,465 договор на 

поставку 

технологiчног

о обладнання 

для 

модернiзацiї 

газоперекачув

альних 

агрегатiв 

дотискувально

ї компресорної 

станцiї 

<Памук> на 

загальну суму 

3,7 млн. 

доларiв США. 

Договір не 

укладався. В 

графi "Дата 

вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

17.05.2018 18.05.2018 http://snpo.ua 

Опис: 

17.05.2018р., протокол 17/05-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та компанiєю 

Ingenieurb?ro Reinhold Gro?mann GmbH & CoKG (Deutschland, Wiesensteigerstr.6 73342 Bad Ditzenbach) договору на поставку технологiчного обладнання для модернiзацiї 
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газоперекачувальних агрегатiв дотискувальної компресорної станцiї «Памук» на загальну суму 3,7 млн. доларiв США. 

Офiцiйний курс НБУ станом на 17.05.2018р.: 1 долар США = 26,21 грн. 

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень». 

8 31.05.2018 Наглядова 

рада 

248,24544 6 619 852 0,0375  договори 

оренди 

земельних 

дiлянок 

комунальної 

власностi на 

територiї мiста 

Суми площею 

0,6426 га та 

0,9561 га. 

30.06.2018 01.06.2018 http://snpo.ua 

Опис: 

31.05.2018р., протокол 31/05-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Сумською 

мiською радою договорiв оренди земельних дiлянок комунальної власностi на територiї мiста Суми площею 0,6426 га та 0,9561 га. 

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, договори, правочини чи операцiї, незалежно 

вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi 

належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, 

вiдмова вiд земельної дiлянки тощо).». 

9 14.06.2018 Наглядова 

рада 

191 945,726 6 619 852 2,9 додаткова 

угода до 

контракту на 

постачання 

обладнання та 

надання 

послуг про 

змiну 

загальної цiни 

контракту до 6 

246 200,00 

євро. 

Додаткова 

угода не 

укладалася. В 

графi "Дата 

14.06.2018 18.06.2018 http://snpo.ua 
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вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

Опис: 

14.06.2018р., протокол 14/06-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та компанiєю 

«SATRAP JONОUB Co» (Тегеран, Iсламська республiка Iран) додаткової угоди до контракту на постачання обладнання та надання послуг про змiну загальної цiни 

контракту до 6 246 200,00 євро. 

Офiцiйний курс НБУ станом на 14.06.2018р.: 1 євро = 30,73 грн.  

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень». 

10 02.07.2018 Наглядова 

рада 

1 461,0384 6 619 852 0,022  договiр про 

внесення змiн 

в договiр 

оренди 

земельної 

дiлянки 

площею 

0,5677 га, 

адреса 

дiлянки: м. 

Суми, площа 

Привокзальна, 

9а, в частинi 

продовження 

термiну дiї 

договору 

оренди до 

05.07.2023 р. 

06.07.2018 03.07.2018 http://snpo.ua 

Опис: 

02.07.2018р., протокол 02/07-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Сумською 

мiською радою договору про внесення змiн в договiр оренди земельної дiлянки площею 0,5677 га, адреса дiлянки: м. Суми, площа Привокзальна, 9а, в частинi продовження 

термiну дiї договору оренди до 05.07.2023 р. 

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, договори, правочини чи операцiї, незалежно 
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вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi 

належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, 

вiдмова вiд земельної дiлянки тощо)». 

11 04.07.2018 Наглядова 

рада 

311 093,33 6 619 852 4,7 додаткова 

угода до 

контракту на 

постачання 

обладнання 

про змiну 

загальної цiни 

контракту до 

10 140 600,00 

євро. 

Додаткова 

угода не 

укладалася. В 

графi "Дата 

вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

04.07.2018 05.07.2018 http://snpo.ua 

Опис: 

04.07.2018р., протокол 04/07-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та компанiєю 

«SATRAP JONОUB Co» (Тегеран, Iсламська республiка Iран) додаткової угоди до контракту на постачання обладнання про змiну загальної цiни контракту до 10 140 600,00 

євро. 

Офiцiйний курс НБУ станом на 04.07.2018р.: 1 євро = 30,678 грн.  

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень». 

12 09.07.2018 Наглядова 

рада 

18,2012 6 619 852 0,00027 договiр 

оренди 

тенiсних 

кортiв на 

територiї 

тренувально-

09.07.2018 09.07.2018 http://snpo.ua 
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спортивного 

комплексу за 

адресою: м. 

Суми, вул. 

Холодногiрськ

а, 10, 

загальною 

площею 875 

м2. 

Опис: 

09.07.2018р., протокол 09/07-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та фiзичною 

особою договору оренди тенiсних кортiв на територiї тренувально-спортивного комплексу за адресою: м. Суми, вул. Холодногiрська, 10, загальною площею 875 м2. 

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, договори, правочини чи операцiї, незалежно 

вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi 

належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, 

вiдмова вiд земельної дiлянки тощо).». 

13 10.07.2018 Наглядова 

рада 

2 208 6 619 852 0,0333 Договiр 

купiвлi-

продажу 

об'єкта 

нерухомостi, 

що є 

непрофiльним 

активом i 

знаходиться в 

власностi 

Товариства, 

загальною 

площею 491,6 

м2, адреса: 

м.Суми, 

вул.Ремiснича, 

12. 

 

Договiр не 

укладався. В 

графi "Дата 

10.07.2018 12.07.2018 http://snpo.ua 
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вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

Опис: 

10.07.2018р., протокол 10/07-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та ТОВ «Сумська 

девелоперська компанiя» (код ЄДРПОУ 41232488) договору купiвлi-продажу об'єкта нерухомостi, що є непрофiльним активом i знаходиться в власностi Товариства, 

загальною площею 491,6 м2, адреса: м.Суми, вул.Ремiснича, 12. 

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, договори, правочини чи операцiї, незалежно 

вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi 

належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, 

вiдмова вiд земельної дiлянки тощо).». 

14 24.07.2018 Наглядова 

рада 

37 801,8 6 619 852 0,571 Вiдчуження 

Товариством 

майна 

мiсцезнаходже

нням у м.Суми 

та Сумському 

районi, що 

перебуває у 

власностi 

Товариства i є 

непрофiльним

и активами, 

загальною 

вартiстю не 

менше 37 801 

800,00 грн. 

Укладенi три 

Договори: 

30.10.2018, 

01.11.2018, 

17.12.2018. 

30.10.2018 26.07.2018 http://snpo.ua 

Опис: 
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24.07.2018р., протокол 24/07-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про надання згоди на вiдчуження Товариством 

майна мiсцезнаходженням у м.Суми та Сумському районi, що перебуває у власностi Товариства i є непрофiльними активами, загальною вартiстю не менше 37 801 800,00 

грн. 

Згiдно з п.13.1 Статуту ПАТ «Сумське НВО»: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, договори, правочини чи операцiї, незалежно 

вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi 

належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, 

вiдмова вiд земельної дiлянки тощо).». 

15 11.09.2018 Наглядова 

рада 

134 462,455 6 619 852 2,03 договiр на 

постачання 

арматури 

трубопровiдно

ї: кранiв, 

вентилiв, 

клапанiв та 

подiбних 

пристроїв 

(кранiв 

кульових). 

Загальна 

вартiсть робiт 

та обладнання 

за Договором 

не перевищує 

134 462 455,20 

грн. з ПДВ.  

Договір не 

укладався. В 

графi "Дата 

вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

11.09.2018 12.09.2018 http://snpo.ua 

Опис: 

11.09.2018р., протокол 11/09-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Замовником 
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договору на постачання арматури трубопровiдної: кранiв, вентилiв, клапанiв та подiбних пристроїв (кранiв кульових). Загальна вартiсть робiт та обладнання за Договором 

не перевищує 134 462 455,20 грн. з ПДВ. До компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до п.13.2 Статуту Товариства належить прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину, визначеного у пунктi 13.1 цього Статуту, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом не перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi. Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi 

вищезазначеного рiшення - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували <проти> прийняття 

рiшення - 0 голосiв. Згiдно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або 

послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень».  

16 21.09.2018 Наглядова 

рада 

5 012,50525 6 619 852 0,076 Договори 

оренди 

рухомого та 

нерухомого 

майна 

загальною 

вартiстю 

5012505,25 

грн. 

 

Договори не 

укладалися. В 

графi "Дата 

вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

21.09.2018 24.09.2018 http://snpo.ua 

Опис: 

21.09.2018р., протокол 21/09-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi -Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Контрагентом 

договорiв оренди рухомого та нерухомого майна загальною вартiстю 5012505,25 грн. До компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до п.13.2 Статуту Товариства належить 

прийняття рiшення про вчинення значного правочину, визначеного у пунктi 13.1 цього Статуту, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом не 

перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь 

у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували <за> прийняття рiшення - 3 голоси, кiлькiсть голосiв, 

що проголосували <проти> прийняття рiшення - 1 голос, кiлькiсть голосiв, що <утрималися>- 1 голос. Згiдно з п.13.1 Статуту Товариства: <Значним правочином 

Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) 

гривень>.  

17 21.09.2018 Наглядова 5 012,50525 6 619 852 0,076 Договори 21.09.2018 25.09.2018 http://snpo.ua 



113 

 

 

рада оренди 

рухомого та 

нерухомого 

майна 

загальною 

вартiстю 

5012505,25 

грн. 

 

Договори не 

укладалися. В 

графi "Дата 

вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

Опис: 

21.09.2018р., протокол 21/09-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Контрагентом 

договорiв оренди рухомого та нерухомого майна загальною вартiстю 5012505,25 грн. Згiдно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попередньо погоджує iз 

Наглядовою радою укладення Товариством правочинiв чи вчинення операцiй, визначених роздiлом 13 Статуту. Згiдно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином 

Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або 

вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування 

(оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки тощо)>. Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 5 голосiв, кiлькiсть 

голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували <за> прийняття рiшення - 3 

голоси, кiлькiсть голосiв, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 1 голос, кiлькiсть голосiв, що <утрималися>- 1 голос.  

 

Iнформацiя була переразмiщена у зв'язку з некоректним посиланням на норми Статуту Товариства. 

18 19.10.2018 Наглядова 

рада 

879,986 6 619 852 0,0133  договiр 

оренди 

рухомого та 

нерухомого 

майна 

загальною 

вартiстю 

19.10.2018 22.10.2018 http://snpo.ua 
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879986 грн.  

 

Договiр не 

укладався. В 

графi "Дата 

вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

Опис: 

19.10.2018р., протокол 19/10-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Контрагентом 

договору оренди рухомого та нерухомого майна загальною вартiстю 879986 грн. Згiдно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попередньо погоджує iз 

Наглядовою радою укладення Товариством правочинiв чи вчинення операцiй, визначених роздiлом 13 Статуту. Згiдно з п.13.1 Статуту Товариства: <Значним правочином 

Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або 

вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування 

(оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки тощо)>. Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 5 голосiв, кiлькiсть 

голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували <за> прийняття рiшення - 5 

голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0, кiлькiсть голосiв, що <утрималися> - 0.  

19 05.11.2018 Наглядова 

рада 

997 946,655 6 619 852 15,075  Договiр 

пiдряду з 

реконструкцiї 

компресорног

о цеху №4 

дотискувально

ї компресорної 

станцiї. 

Загальна 

вартiсть 

Договору не 

перевищує 997 

946 655,54 

грн. з ПДВ. 

 

19.11.2018р., 

05.11.2018 06.11.2018 http://snpo.ua 
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протокол 

19/11-2018, 

Наглядовою 

радою ПАТ 

<Сумське 

НВО> (далi - 

Товариство) 

було прийнято 

рiшення про 

визнання 

таким, що 

втратило силу 

рiшення 

Наглядової 

ради 

Товариства, 

викладене в 

протоколi 

Наглядової 

ради 

Товариства 

№05/11-2018 

вiд 

05.11.2018р., у 

зв'язку зi 

змiнами умов 

Договору 

пiдряду (змiна 

умов 

тендерної 

документацiї 

про термiн 

виконання 

робiт по 

реконструкцiї) 

мiж 

Товариством 

та 
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Контрагентом 

з 

реконструкцiї 

компресорног

о цеху №4 

дотискувально

ї компресорної 

станцiї, 

загальна 

вартiсть 

Договору не 

перевищує 997 

946 655,54 

грн. з ПДВ. 

Опис: 

05.11.2018р., протокол 05/11-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Контрагентом 

Договору пiдряду з реконструкцiї компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станцiї. Загальна вартiсть Договору не перевищує 997 946 655,54 грн. з ПДВ.  

Згiдно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попередньо погоджує iз Наглядовою радою укладення Товариством правочинiв чи вчинення операцiй, 

визначених роздiлом 13 Статуту. Згiдно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть 

майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень». Згiдно з п.13.2 Статуту Товариства: <Рiшення про вчинення значного 

правочину, визначеного у пунктi 13.1 цього Статуту, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом не перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається Наглядовою радою. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення 

значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситься на розгляд Загальних зборiв». 

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 5 голосiв, 

кiлькiсть голосiв, що проголосували <за> прийняття рiшення - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0, кiлькiсть голосiв, що 

<утрималися> - 0.  

20 19.11.2018 Наглядова 

рада 

997 946,655 6 619 852 15,075 Договiр 

пiдряду (з 

новим 

термiном 

виконання 

робiт) з 

реконструкцiї 

компресорног

о цеху №4 

дотискувально

ї компресорної 

19.11.2018 20.11.2018 http://snpo.ua 
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станцiї. 

Загальна 

вартiсть 

Договору не 

перевищує 997 

946 655,54 

грн. з ПДВ.  

Договір не 

укладався. В 

графi "Дата 

вчинення 

правочину" 

вказана дата 

прийняття 

рiшення 

Наглядовою 

радою. 

Опис: 

19.11.2018р., протокол 19/11-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про визнання таким, що втратило силу рiшення 

Наглядової ради Товариства, викладене в протоколi Наглядової ради Товариства №05/11-2018 вiд 05.11.2018р., у зв'язку зi змiнами умов Договору пiдряду (змiна умов 

тендерної документацiї про термiн виконання робiт по реконструкцiї) мiж Товариством та Контрагентом з реконструкцiї компресорного цеху №4 дотискувальної 

компресорної станцiї, загальна вартiсть Договору не перевищує 997 946 655,54 грн. з ПДВ. 

19.11.2018р., протокол 19/11-2018, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Контрагентом Договору пiдряду (з новим 

термiном виконання робiт) з реконструкцiї компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станцiї. Загальна вартiсть Договору не перевищує 997 946 655,54 грн. з 

ПДВ.  

Згiдно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попередньо погоджує iз Наглядовою радою укладення Товариством правочинiв чи вчинення операцiй, 

визначених роздiлом 13 Статуту. Згiдно з п.13.1 Статуту Товариства: <Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть 

майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень>. Згiдно з п.13.2 Статуту Товариства: <Рiшення про вчинення значного 

правочину, визначеного у пунктi 13.1 цього Статуту, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом не перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається Наглядовою радою. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення 

значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситься на розгляд Загальних зборiв>. 

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 5 голосiв, 

кiлькiсть голосiв, що проголосували <за> прийняття рiшення - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0, кiлькiсть голосiв, що 

<утрималися> - 0.  

21 11.12.2018 Наглядова 

рада 

12 000 6 619 852 0,181 договiр 

купiвлi-

продажу 

26.12.2018 12.12.2018 http://snpo.ua 
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об'єкта 

нерухомостi, 

що є 

непрофiльним 

активом i 

знаходиться в 

власностi 

Товариства. 

Вартiсть 

Об'єкту з 

урахуванням 

вартостi 

рухомого 

майна i 

малоцiнного 

iнвентарю - 12 

000 000,00 

(дванадцять 

мiльйонiв) 

гривень з 

ПДВ. 

Опис: 

11.12.2018р., протокол 11/12-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством та Контрагентом 

договору купiвлi-продажу об'єкта нерухомостi, що є непрофiльним активом i знаходиться в власностi Товариства. Вартiсть Об'єкту з урахуванням вартостi рухомого майна i 

малоцiнного iнвентарю - 12 000 000,00 (дванадцять мiльйонiв) гривень з ПДВ. 

Згiдно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний директор попередньо погоджує iз Наглядовою радою укладення Товариством правочинiв чи вчинення операцiй, 

визначених роздiлом 13 Статуту. Згiдно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, договори, правочини 

чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi 

земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права 

власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки тощо)». 

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 5 голосiв, 

кiлькiсть голосiв, що проголосували <за> прийняття рiшення - 5 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0, кiлькiсть голосiв, що 

<утрималися> - 0.  
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  Коди 

 Дата (рік, місяць, 

число) 

2019 01

1 
01 

Підприємство  ПАТ « Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання» 

за ЄДРПОУ 
05747991 

Територія  Сумська за КОАТУУ 5910100000 

Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне 

товариство 

за КОПФГ 
230 

Вид економічної діяльності  Виробництво інших помп і 

компресорів 

за КВЕД 
28.13 

Середня кількість працівників ¹ 4 641 

 

  Адреса: вул. Горького, 58,  м. Суми,  Сумська область, 40004 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого 

наводяться в гривнях з копійками) 

 

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 грудня 2018 року 

 

Форма № 1         код за ДКУД     

Актив 
Код 

рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 17 490 14 461 

   первісна вартість 1001 32 215 32 215 

   накопичена амортизація 1002 (14 725) (17 754) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 55 849 56 870 

Основні засоби 1010 371 179 327 872 

   первісна вартість 1011 540 020 527 334 

   знос 1012 (168 841) (199 462) 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції:       

1801007 
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   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 236 307 237 705 

   інші фінансові інвестиції 1035 13 606 13 606 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Інші необоротні активи 1090 - - 

Усього за розділом I 1095 694 431 650 514 

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 1 555 312 1 538 589 

Виробничі запаси 1101 187 523 178 977 

Незавершене виробництво 1102 1 217 190 1 020 481 

Готова продукція 1103 150 543 339 130 

Товари 1104 56 1 

Поточні біологічні активи 1110 - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 173 389 1 757 110 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

   за виданими авансами 1130 55 912 35 043 

   з бюджетом 1135 63 094 6 333 

   у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 805 390 986 096 

Поточні фінансові інвестиції 1160 66 914 58 753 

Гроші та їх еквіваленти 1165 7 749 31 040 

   Готівка 1166 21 13 

   рахунки в банках 1167 7 728 31 027 

Витрати майбутніх періодів 1170 - - 

Інші оборотні активи 1190 58 488 65 885 

Усього за розділом II 1195 5 786 248 4 478 849 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 1200 - - 

Баланс 1300 6 480 679 5 129 363 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 710 850 710 850 

Капітал у дооцінках 1405 190 526 165 431 

Додатковий капітал 1410 9 655 70 426 

Резервний капітал 1415 35 820 - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (5 337 763) (7 434 883) 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Усього за розділом I 1495 (4 390 912) (6 488 176) 
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II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - - 

Пенсійні зобов'язання 1505 202 773 141 639 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 - - 

Довгострокові забезпечення 1520 17 447 11 896 

Цільове фінансування 1525 3 4 

Усього за розділом II 1595 220 223 153 539 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 4 627 830 4 565 346 

Векселі видані 1605 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

   довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - 

   товари, роботи, послуги 1615 2 103 526 2 227 073 

   розрахунками з бюджетом 1620 23 902 57 608 

   у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

   розрахунками зі страхування 1625 25 254 56 126 

   розрахунками з оплати праці 1630 114 561 235 963 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 917 752 840 532 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - - 

Поточні забезпечення 1660 33 930 24 056 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов'язання 1690 2 804 613 3 457 296 

Усього за розділом IІІ 1695 10 651 368 11 464 000 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - - 

Баланс 1900 6 480 679 5 129 363 

 

1 Визначається    в   порядку,   встановленому   центральним  органом  виконавчої  влади, що реалізує 

державну політику  у сфері статистики. 

 

 

 

 

 

Генеральний директор        ____________________             Цимбал Олексій Юрійович 

 

 

 

 

Головний бухгалтер             ____________________            Клименко Володимир Миколайович 
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 Коди 

 Дата (рік, місяць, 

число) 
2019 01 01 

Підприємство ПАТ «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання» 

за ЄДРПОУ 
05747991 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2018 рік    

 

                                                                                    Форма № 2          Код за ДКУД 1801008 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 

Код 

рядк

а 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попередньог

о року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 759 815 905 322 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (897 369) (1 096 062) 

Валовий:    

   прибуток 2090 - - 

   збиток 2095 (137 554) (190 740) 

Інші операційні доходи 2120 111 591 561 303 

Адміністративні витрати 2130 (112 863) (125 550) 

Витрати на збут 2150 ( 26 431) (31 815) 

Інші операційні витрати 2180 (1 391 880) (521 801) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:     

прибуток 2190 - - 

збиток 2195 (1 557 137) (308 603) 

Дохід від участі в капіталі 2200 - 21 394 

Інші фінансові доходи 2220 70 036 396 687 

Інші доходи 2240 510 251 

Фінансові витрати 2250 (668 947) (1 205 013) 

Втрати від участі в капіталі 2255 - 960 

Інші витрати 2270 (2 447) (19 839) 

Фінансовий результат до оподаткування:     

прибуток 2290 - - 

збиток 2295 (2 157 985) (1 116 083) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 2305 - - 
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Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350 - - 

збиток 2355 (2 157 985) (1 116 083) 

 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (50) (77) 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 2415 - - 

Інший сукупний дохід 2445 60 771 - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 60 721 (77) 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 60 721 (77) 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (2 097 264) (1 116 160) 

 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 521 580 603 605 

Витрати на оплату праці 2505 345 384 379 636 

Відрахування на соціальні заходи 2510 71 637 81 360 

Амортизація 2515 40 473 27 469 

Інші операційні витрати 2520 1 104 462 439 657 

Разом 2550 2 083 536 1 531 727 
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IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 71085000 71085000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 71085000 71085000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (30,35781) (15,70068) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (30,35781) (15,70068) 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 

 

Генеральний директор              ____________________        Цимбал Олексій Юрійович 

 

 

 

Головний бухгалтер                  _____________________      Клименко Володимир Миколайович 
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 Коди 

 Дата (рік, місяць, 

число) 
2019 01 01 

Підприємство ПАТ «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання» 

за ЄДРПОУ 
05747991 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2018 рік    

 

                                                                                    Форма № 3          Код за ДКУД 1801009 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності       

Надходження від:   

  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 626 820 663 338 

Повернення податків і зборів 3005 77 948 157 047 

у тому числі податку на додану вартість 3006 77 948 157 047 

Цільового фінансування 3010 96 540 61 070 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 96 343 60 078 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 160 157 469 157 

Надходження від повернення авансів 3020 4 038 1 575 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 3025 7 85 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 285 29 830 

Надходження від операційної оренди 3040 9 064 12 513 

Інші надходження 3095 18 228 29 625 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 (644 689) (683 112) 

Праці 3105 (163 200) (276 879) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (47 095) (68 880) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (48 161) (64 346) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 
(91) (262) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (2 820) - 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (45 250) (64 084) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (14 425) (195 284) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (875) (307) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (31) (859) 
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Інші витрачання 3190 (66 769) (109 809) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7 842 24 764 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності     

Надходження від реалізації: 

  

 

фінансових інвестицій 3200 4 660  

необоротних активів 3205 22 777 510 

Надходження від отриманих:     

відсотків 3215 1 769 - 

дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 

Надходження від погашення позик 3230 7 180 12 943 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 3235 - - 

Інші надходження 3250 42 1 304 

Витрачання на придбання: 

 

  

фінансових інвестицій 3255 - (13 933) 

необоротних активів 3260 (3 511) (5 288) 

Виплати за деривативами 3270 - - 

Витрачання на надання позик 3275 (7 180) (2 634) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 3280 - - 

Інші платежі 3290 - (1 397) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 25 737 (8 495) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     

Надходження від:     

Власного капіталу 3300 - - 

Отримання позик 3305 67 954 - 

Інші надходження 3340 - 2 084 

Витрачання на: 

 

 

 Викуп власних акцій 3345  

 Погашення позик 3350 67 354 - 

Сплату дивідендів 3355 - - 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (10 917) (30 998) 

Інші платежі 3390 - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (10 317) (28 914) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 23 262 (12 645) 

Залишок коштів на початок року 3405 7 749 76 723 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 29 10 585 

Залишок коштів на кінець року 3415 31 040 74 663 

Генеральний директор              ____________________        Цимбал Олексій Юрійович 

 

Головний бухгалтер                  _____________________      Клименко Володимир Миколайович 
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 Коди 

 Дата (рік, місяць, 

число) 
2019 01 01 

Підприємство ПАТ «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання» 

за ЄДРПОУ 
05747991 

 

Звіт про власний капітал 

за 2018 рік    

 

                                                                                    Форма № 4          Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 
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Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 710 850 1 115 62 682 35 820 (4 552 835) - - (3 742 368) 

Коригування:   
       

- 

Зміна облікової політики 4005 - 189 411 (53 027) - (785 851) - - (649 467) 

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 

Інші зміни  4090 - - - - 923 - - 923 

Скоригований залишок 

на початок року 
4095 710 850 190 526 9 655  35 820 (5 337 763)   (4 390 912) 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 х Х х х (2 157 985) х х (2 157 985) 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 х (25 095) 60 771 х 25 045 х х 60 721 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 - (25 095) - - 25 045 - - (50) 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових інструментів 
4112 - - - - - - - - 

Інший сукупний дохід 4116 - - 60 771 - - - - 60 771 

Розподіл прибутку:   - - - - - - - - 

Виплати власникам 

(дивіденди) 
4200 - - - - - - - - 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 - - - - - - - - 

Відрахування до 

резервного капіталу 
4210 - - - - - - - - 

Внески учасників:   - - - - - - - - 

Внески до капіталу 4240 - - - - - - - - 

Погашення заборгованості 

з капіталу 
4245 - - - - - - - - 
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Вилучення капіталу:   - - - - - - - - 

Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - - 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 - - - - - - - - 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 - - - - - - - - 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 - - - - - - - - 

Інші зміни в капіталі 4290 - - - (35 820) 35 820 - - - 

Разом змін у капіталі 4295 - (25 095) 60 771 (35 820) (2 097 120) - - (2 097 264) 

Залишок на кінець року 4300 710 850 165 431 70 426 - (7 434 883) - - (6 488 176) 

 

Генеральний директор              ____________________        Цимбал Олексій Юрійович 

 

 

Головний бухгалтер                  _____________________      Клименко Володимир Миколайович 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» 

за 2018 рік станом на 31 грудня 2018 року 

 (в тисячах українських  гривень) 

1. Основні відомості про товариство 

1.1.Повна назва:  

Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі –

ПАТ «Сумське НВО» або  товариство). 

1.2. Код ЄДРПОУ: 05747991. 

1.3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство. 

 

1.4. Місцезнаходження: вул. Горького, 58, м. Суми, Сумська область, 40004. 

 

1.5. ПАТ «Сумське НВО» почало свою дiяльнiсть вiд заснування в 1896 роцi на кошти місцевих 

цукрозаводчикiв i бельгійських iнвесторiв Сумських машинобудiвних майстерень. За роки свого 

розвитку машинобудiвнi майстернi перетворились у велике пiдприємство, вiдоме як «Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе». У лютому 1994 року об'єднання 

шляхом корпоратизацiї перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання iм. М.В.Фрунзе». Дата державної реєстрації – 28 березня 1994 року. 

Змiнами до Статуту товариства, внесеними рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року 

(протокол №24), було змiнено найменування товариства на «публічне акцiонерне товариство». Змiнами 

до Статуту товариства від 01.09.2015р., внесеними рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

24.07.2015 року (протокол № 29), було змiнено найменування товариства на Публiчне акцiонерне 

товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання». На момент створення 

акцiонерного товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства 

машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Наразi акцiонерами 

товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї товариства у процесi 

приватизацiї, на вторинному ринку цінних паперів, а також у порядку спадкування громадян, 

правонаступництва юридичних осіб та у інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

Держава акціями товариства не володіє. Особами, які володіють більше 10% акцій ПАТ «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання», є: Просцено Трейдінг Лімітед (Кіпр) – 13,512% та 

Стремвол Холдінгс Лімітед (Кіпр) – 83,736%. 

 

1.6.Вищим органом управління ПАТ «Сумське НВО» є Загальні збори акціонерів. 

 

1.7.Середня кількість працівників протягом 2018 року складала – 4 641осіб. 

 

1.8.Основні види діяльності: 

 виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13); 

 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30); 

 виробництво електроенергії (КВЕД 35.11); 

 виробництво інших кранів і клапанів (КВЕД 28.14); 

 установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20); 

 виробництво інших машин і устаткування загального призначення (КВЕД 28.29). 

 

1.9. Опис основних видів діяльності. 
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ПАТ «Сумське НВО» як головна науково-технічна організація України за напрямками: 

обладнання для нафтової та газової промисловості, хімічного виробництва; насосне та центрифуговане 

обладнання, розробляє та виготовляє різноманітне обладнання практично для всіх галузей, у тому числі і 

атомної енергетики. 

2018 рік був неритмічним для товариства з огляду на завантаження виробничих потужностей, 

наявність обігових коштів. За 2018 рік на ПАТ «Сумське НВО» було виготовлено товарної продукції у 

діючих цінах на суму 839,2 млн. грн.. 

Обсяг виробництва забезпечено за рахунок випуску продукції такої номенклатури: 

 вузли та деталі до компресорів – 201,1 млн. грн. 

 виробництво теплообмінного, вентиляційного устаткування та інших машин спеціального 

призначення- 74,7 млн. грн. 

 крани, клапани кульові – 46,7 млн. грн. 

 компресори відцентровані та поршневі, ГПА – 132,1 млн. грн. 

 насоси вакуумні та відцентрові – 31,8 млн. грн. 

 теплоенергія – 168,9млн. грн. 

 монтаж обладнання – 43,2 млн. грн. 

 вузли та деталі до насосів – 43,2 млн. грн. 

 виробництво х/о , центрифуг та з/ч до них- 13,3млн. грн. 

 інша продукція, роботи (послуги) – 84,2 млн. грн. 

За 2018 рік ПАТ «Сумське НВО» реалізовано продукції на суму 759,8млн. грн. Із загального 

обсягу реалізованої продукції поставки на експорт становили  430,6  млн. грн. або 56,7%, з них – до 

країн далекого зарубіжжя – 299,5 млн. грн. (69,6%). 

 

1.10. Організаційна структура товариства затверджена протоколом Наглядової ради №05/10-2018  від 

05.10.2018 року та Генеральним директором  ПАТ «Сумське НВО» Цимбалом О.Ю. 05.10.2018 року. До 

складу товариства входять спеціалізовані виробництва: заготівельне, виробництво ГПА і компресорів, 

хімічного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого обладнання; представництва в містах Київ та 

Москва, філії в республіках Азербайджан та Туркменістан; дитячий оздоровчий центр «Чайка» і санаторій-

профілакторій. Дочірніми компаніями ПАТ «Сумське НВО» станом на 31 грудня 2018 року були 

товариства з обмеженою відповідальністю: «Фрунзе-Профіль», «Маш-Сервіс», «Суми-Електрод», 

«Фрунзе-Ювілейна», «Сумиспортінвест», ТОВ «ПроектЕнергоСервіс». Злиття, приєднання, поділ, 

виділення, перетворення протягом 2018 року  не відбувалось. 

2. Ідентифікація та основа підготовки фінансової звітності 

Фінансова звітність  ПАТ «Сумське НВО» складена станом на 31 грудня 2018 року, звітним 

періодом є 2018 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі – МСФЗ) та є фінансовою звітністю загального призначення. Датою переходу 

на МСФЗ є 1 січня 2012 року.  

Ця фінансова звітність складена на основі облікових даних ПАТ «Сумське НВО», відповідним 

чином скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ. 

Термін «дочірні компанії» використовується у цьому звіті для визначення компаній та інших 

суб’єктів господарської діяльності, в яких товариство володіє, прямо чи опосередковано, більш ніж 

половиною прав голосу або іншим чином може контролювати їх фінансову і операційну політику з 

метою здобуття економічних вигід. 

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю,  в якій інвестиції в дочірні та асоційовані 

компанії відображені за собівартістю, у відповідності до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність». 

Станом на 31.12.2018 ПАТ «Сумське НВО»  має 6 (шість) дочірніх компаній: 
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№ Найменування дочірньої компанії 

Частка в 

статутному 

капіталі 

Собівартість 

інвестиції станом 

на 31.12.2018, тис. 

грн. 

1 1. ТОВ «Фрунзе-Профіль» 99,00 % 99 

2 2. ТОВ «Маш-Сервіс» 99,00 % 1 980 

3 3. ТОВ «Суми-Електрод» 99,98% 2 700 

4 4. ТОВ «Фрунзе-Ювілейна» 99,98% 2 147 

5 5. ТОВ «Сумиспортінвест» 99,98 % 13 016 

6 6. ТОВ «ПроектЕнергоСервіс» 100% 1 397 

 

ПАТ «Сумське НВО»  має частку участі в асоційованих підприємствах – товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (частка власності станом на 

31 грудня 2018 року складала 21,68%, собівартість інвестиції – 216 365 тис. грн.) та консорціуму 

«Атоммашпроект» (частка власності станом на 31.12.2018 року складала 50%, собівартість інвестиції – 

50 тис. грн.). 

Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності протягом 2018 року не було. Участі у спільних 

підприємствах товариство не бере. 

Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі – грн.). Фінансова 

звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо не зазначено інше. 

Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті  відображені  у фінансової звітності  у гривневому  

еквіваленті  за офіційним  курсом Національного банку України на 31 грудня 2018 року. 

 

3. Економічне середовище в якому товариство здійснює свою діяльність 

В 2018 році економіка України не зазнала значних змін, порівняно з 2017 роком, але основні 

макроекономічні показники продовжували погіршуватись. Так, обсяги промислового виробництва та 

сільськогосподарського виробництва збільшилися лише на 1,1% та 7,7% відповідно, споживчі ціни та ціни 

виробників промислової продукції збільшилися на 9,8%, та 14,2% відповідно, курс гривні до долара США 

протягом року зменшився на 0,38 грн. Економіка України в 2018 році, як і в 2017 році перебувала під 

суттєвим впливом несприятливих  політичних чинників, таких як, продовження військового конфлікту на 

Сході країни та відсутність торгівельних відносин з Російською Федерацією. Керівництво товариства 

впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку 

товариства в умовах, що склалися. Так, у 2018 році товариство активно займалось пошуком нових ринків 

та налагодженням зв’язків з резидентами інших країн. Однак, подальше погіршення економічної ситуації 

та продовження політичної кризи може негативно вплинути на результати діяльності і фінансовий стан 

товариства та породжувати сумніви в здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі в майбутньому. 

 

4. Плани щодо безперервної діяльності 

Товариство складає фінансову звітність на основі принципу безперервності. Управлінський 

персонал не має намірів ліквідувати товариство чи припинити діяльність.    

Внаслідок впливу негативних факторів економічного середовища товариство в 2018 році 

отримало збитки в розмірі 2 157 985 тис. грн. і станом на 31 грудня 2018 року чисті активи мали 

від’ємне значення. Управлінський персонал вживає всіх можливих заходів для подолання 

негативних факторів економічного середовища та забезпечення стабільної і прибуткової діяльності 

товариства в майбутньому. Плани управлінського персоналу включають розширення ринків збуту та 
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збільшення обсягів продажу, порівняно з 2018 роком, що дозволить погасити зобов’язання та 

зменшити витрати.  

Станом на 31 грудня 2018 року управлінським персоналом було здійснено оцінку, згідно з 

якою товариство буде в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу 

безперервності. Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з 

подіями чи умовами, крім негативного впливу факторів економічного середовища, які можуть 

спричинити значний сумнів щодо здатності товариства продовжувати діяльність на безперервній 

основі. 

  

5. Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на 

кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування 

балансової вартості активів та зобов’язань в наступному фінансовому році 

 

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал здійснював попередні оцінки 

впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов’язання. Такі попередні оцінки 

базуються на інформації, яка наявна на дату фінансової звітності, тому фактичні результати у 

майбутньому можуть відрізнятися від таких оцінок. Можливого суттєвого впливу інших майбутніх 

подій на оцінку активів та зобов’язань управлінський персонал не виявив. 

 

6. Суттєві положення облікової політики 

 

Суттєві положення облікової політики, що використані при підготовці цієї фінансової 

звітності, представлені нижче.  

 

6.1. Основні засоби 

Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи):  

 земельні ділянки; 

 будівлі, споруди і передавальні пристрої; 

 машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); 

 транспорті засоби; 

 інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

 інші основні засоби. 

Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за  собівартістю, що 

включає ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які 

безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, 

необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та 

відновлення території, зобов’язання за якими товариство на себе бере. 

Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцінку 

основних засобів, що була проведена ТОВ «Консалтингова компанія «УВЕКОН» станом на 01.01.2011 

року, як  доцільну собівартість основних засобів.  

Подальша оцінка основних засобів здійснюється за моделлю переоцінки. Частота переоцінок 

залежить від змін справедливої вартості активів. При переоцінці об'єкту основних засобів накопичена 

амортизація на дату переоцінки віднімається із загальної балансової вартості активу, а чиста вартість 

трансформується в переоцінену вартість цього активу. Якщо балансова вартість активу збільшилася в 

результаті переоцінки, збільшення визнається в іншому сукупному доході та накопичується у власному 

капіталі під назвою «Капітал у дооцінках». Зменшення  балансової вартості активу відображається в 

іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо цього активу. Якщо кредитового 
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сальдо дооцінки недостатньо, то зменшення балансової  вартості  активу  визнається через прибуток 

(збиток). Дооцінка, що входить до власного капіталу об'єкта основних засобів, що використовується, 

переноситься на нерозподілений прибуток частинами  в розмірі різниці між амортизацією, що базується 

на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на первісній вартості активу. 

У разі, якщо актив вибуває з використання  або ліквідується сума дооцінки цього активу, що 

залишилась, переноситься прямо на нерозподілений прибуток. 

Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати по мірі здійснення. Вартість 

заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, 

списуються. 

На кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. 

Якщо такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво  переглядає балансову вартість своїх 

активів у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і 

балансової вартості цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати. 

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу 

протягом терміну їх експлуатації: 

 

Групи основних засобів Залишкові 

терміни 

експлуатації, роки 

Будинки та споруди 3-60 

Виробниче та інше обладнання 2-25 

Транспортні засоби 1-25 

Інші основні засоби 1-15 

 

Ліквідаційна вартість основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в 

даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання 

об'єкту основних засобів були такими, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли 

товариство має намір використовувати актив до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна 

вартість такого активу дорівнює нулю. 

Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням  

прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один 

раз на рік. 

 

6.2. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути 

ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають 

внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути 

відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що 

майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть товариству та собівартість 

активу можна достовірно оцінити. 

В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна 

оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 

збитків від зменшення корисності. 

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням 

прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один 

раз на рік. 
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6.3. Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість – це нерухоме майно, яким товариство володіє для здобуття доходу від 

здачі його в оренду або від збільшення його вартості, або для обох цих цілей, і яке саме товариство не 

займає. Первісна оцінка проводиться за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Подальша оцінка 

здійснюється за моделлю справедливої вартості.  

Прибутки або збитки в результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості 

відносяться на прибуток або збиток. 

Критерії, що застосовуються товариством для відділення інвестиційної нерухомості від 

нерухомості, зайнятою власником (основні засоби): 

- частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збільшення капіталу, та 

частку, яка утримується для використання в основній діяльності товариства, можна продати 

окремо; 

- якщо такі частки не можна продати окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо 

тільки незначна, не більше 10%, її частка утримується для використання в основній діяльності.  

 

6.4. Незавершені капітальні інвестиції 

Незавершеними капітальними  інвестиціями  є вартість основних засобів, будівництво яких ще не 

завершене. Амортизація на ці активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. 

Незавершене капітальне будівництво включає вартість будівельних робіт, суму інжинірингових робіт, 

інші прямі витрати та загальновиробничі витрати.  

По закінченню будівництва актив буде переведену у відповідну групу основних засобів.  

Амортизація буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане  придатним до 

використання.  

Незавершене будівництво активів, які призначені для продажу, відображається в складі запасів. 

Незавершене будівництво інвестиційної нерухомості відображається як інвестиційна нерухомість. 

 

6.5. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли товариство 

стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. 

Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) 

компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від 

зменшення корисності. 

Станом на кожну звітну дату товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що 

корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської заборгованості 

зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному 

періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно 

співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток 

від зменшення корисності сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, 

яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату 

сторнування. Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості нараховується в процентному 

відношенні залежно від періоду прострочення заборгованості від 366 до 730 днів – 10%, від 730 до 1095 

днів – 20%, більше 1095 днів – 100%. 

 

6.6. Запаси 

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість 

запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час 
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доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В 

Консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою з двох 

величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) 

відображається з одночасним визнаннями збитків. Вартість готової продукції і незавершеного 

виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і 

відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на підставі нормативної виробничої потужності.  

Вартість рекламних запасів  відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість 

одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної 

собівартості.   

 

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

Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли 

товариство не використовує їх в господарській діяльності, керівництво має тверді наміри їх продати 

протягом одного року з дати класифікації, ймовірність продажу висока, актив чи група можуть бути 

негайно продані в поточному стані. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 

оцінюються по найменшій з двох величин – балансовій вартості чи справедливій вартості за 

виключенням затрат на продаж.  

Доходи та витрати  від припиненої діяльності обліковуються окремо  від доходів та витрат від 

діяльності, що продовжується. Результат, за виключенням податків, відображається в звіті про сукупні 

доходи та витрати. 

Основні засоби та нематеріальні активи, які класифікуються як необоротні активи, утримувані для 

продажу, не амортизуються.  

6.8. Гроші та їх еквіваленти 

Кошти на депозитних рахунках з терміном погашення більше 3 місяців відображається в 

звітності як поточні фінансові інвестиції, з терміном погашення більше 12  місяців – як інші 

довгострокові фінансові інвестиції. 

6.9. Інвестиції в асоційовані компанії 

Інвестиції в асоційовані компанії в окремій фінансовій звітності відображаються за собівартістю, у 

відповідності до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність». Асоційованою  компанією є компанія, на яку 

товариство здійснює суттєвий вплив, як правило, така ситуація передбачає володіння від 20% до 50% 

прав голосу. 

6.10. Фінансові активи, доступні для продажу 

Фінансові активи, доступні для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за 

договором у відношенні таких активів. Первісна їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, 

до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових активів. 

Справедлива вартість визначається на базі котирувальної ринкової ціни. Якщо фінансовий актив не 

має котирувань, то такий фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, яка базується на 

результатах нещодавнього продажу непов’язаним третім сторонам, або шляхом розрахунку 

дисконтованих грошових потоків (лише для боргових цінних паперів). Виняток складають інвестиції 

в інструменти власного капіталу, за якими відсутні котирувальні ринкові ціни на активному ринку 

та чия справедлива вартість не може бути надійно оцінена, а також пов’язані з ними похідні  

інструменти, які оцінюються за собівартістю. Проценти за фінансовими активами, доступними для 

продажу, розраховані за  методом ефективної ставки, відображаються в Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід) за статтею «Інші фінансові доходи». Дивіденди за доступним 

для продажу інструментом власного капіталу визнаються як прибуток, коли встановлено право 

товариства на отримання платежу. 
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Зміни справедливої вартості вказаної категорії фінансових активів відображаються в іншому 

сукупному доході (та, відповідно, у власному капіталі)  у тому періоді, у якому вони виникли. Якщо 

зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому 

сукупному доході та є об’єктивне свідчення зменшення корисності активу, кумулятивний  збиток, 

який був визнаний в іншому сукупному доході, виключається з власного капіталу і визнається у 

прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації в сумі, яка дорівнює різниці між 

вартістю його придбання і поточною справедливою вартістю, за  вирахуванням збитку від 

зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку.  

Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого як 

доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об’єктивно  пов’язаним із подією, що має 

місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток від зменшення корисності сторнується і 

визнається у прибутку чи збитку. Збитки від зменшення корисності інвестицій в інструменти власного 

капіталу, визнані в прибутку чи збитку, не сторнуються. 

 

6.11. Інвестиції, утримувані до погашення 

Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором 

щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, 

які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою 

вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного періоду 

товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних до 

погашення, зменшилася. При наявності об’єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення 

корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як різниця між 

балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових 

потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення 

корисності за інвестиціями, утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) 

визначається як різниця між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених 

майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця 

визнається витратами звітного періоду.  

Зменшення корисності фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю.  

 Збитки від зменшення корисності визнаються у складі прибутку або збитку у міру їх виникнення 

в результаті однієї або більше подій («збиткових подій»), що відбулися після первинного визнання 

фінансового активу і що впливають на суми або терміни розрахункових майбутніх грошових потоків, які 

пов'язані з фінансовим активом або з групами фінансових активів, якщо дані збитки можна оцінити з 

достатньою мірою точності. Якщо товариство визначає, що не існує об'єктивних ознак зменшення 

корисності для фінансового активу, що оцінений на індивідуальній основі, незалежно від того, є актив 

індивідуально істотним чи ні, він включається в групу фінансових активів з подібними 

характеристиками кредитного ризику і ця група оцінюється на предмет зменшення корисності на 

колективній основі. 

Основними факторами, які враховує товариство  при оцінці фінансового активу на предмет  його 

знецінення, є прострочений статус, значні фінансові труднощі контрагента, погіршення 

платоспроможності та інші, що здійснюють негативний вплив на контрагента. 

Якщо в подальшому сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення може бути 

об'єктивно віднесене до події, яка відбулася після визнання зменшення корисності (як, наприклад, 

підвищення кредитного рейтингу дебітора), раніше визнаний збиток від знецінення сторнується. Активи, 

погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву під знецінення після завершення 

всіх необхідних процедур для відшкодування і після визначення остаточної суми збитку. Повернення 

раніше списаних сум  відображається через прибутки. 
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6.12. Забезпечення 

Забезпечення визнаються тоді, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне 

зобов’язання, яке виникло у результаті минулих подій і ймовірно, що для погашення цього зобов’язання 

потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди та розмір таких 

зобов’язань можна достовірно оцінити. 

Забезпечення створюються товариством для відшкодування наступних (майбутніх) витрат: 

 виплату відпусток працівникам; 

 виконання гарантійних забезпечень; 

 реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності; 

 виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів  визнається  в сумі очікуваного збитку тоді, 

коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи від контракту. 

Залишок забезпечення переглядається  кожний рік станом на 31 грудня і у разі потреби 

коригується (збільшується, зменшується). 

 

6.13. Умовні зобов'язання та умовні активи 

Умовні зобов’язання не визнаються в Балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкриваються в 

примітках до фінансової звітності, за  виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів у 

результаті погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансі (Звіті про фінансовий стан), 

але розкривається у примітках до фінансової звітності у тому випадку, коли існує вірогідність 

надходження економічних вигід. 

 

6.14. Оренда 

Якщо товариство є орендарем за угодою про операційну оренду, орендні платежі визнаються як 

витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про 

фінансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорівнюють 

справедливій вартості орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони менші за справедливу 

вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. 

Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленні теперішньої вартості мінімальних орендних 

платежів, є припустима ставка відсотка при оренді. В подальшому мінімальні орендні платежі 

розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові 

витрати розподіляються на кожен період протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу 

періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні плати відображаються як 

витрати в тих періодах, у яких вони понесені. 

Необоротні активи, отримані за договором фінансової оренди, обліковуються відповідно до 

МСБО 16 «Основні засоби» або МСБО 38 «Нематеріальні активи».  

 

6.15. Доходи та витрати 

Виручка  визнається тоді, коли отримання економічних вигід оцінюється як ймовірне, і якщо виручка 

може бути надійно оцінена, незалежно від дати здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою 

вартістю отриманої компенсації або за вартістю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням 

визначених в договорі умов платежу, за виключенням податків. Виручка від продажу товарів визнається в 

момент передачі ризиків та вигід від володіння товаром покупцеві. У разі, коли товариство погоджується 

доставити вантаж до певного місця, виручка визнається в момент передачі вантажу покупцеві в 

обумовленому місці. 

Виручка від надання послуг визнається в момент завершення робіт.  

Процентний дохід та витрати за всіма фінансовими інструментами, що оцінюються за 

амортизованою собівартістю, та фінансовими активами, доступними для продажу, визнаються з 
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використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентний дохід включається до складу 

фінансових доходів в Консолідованому звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).  

Дивіденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.  

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду,  оцінюється  за прямолінійним 

методом протягом строку оренди. 

Витрати за позиками включають сплату відсотків та інші витрати, понесені товариством у зв’язку 

з отриманням позик. Витрати за позиками, які пов’язані з придбанням, будівництвом чи виробництвом 

активу, який обов’язково потребує  довготривалого періоду для його підготовки до використання або 

продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати за позиками 

відносяться до витрат в тому періоді, в якому були понесені. Товариство капіталізує витрати за 

позиками, що понесені у зв’язку з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов’язково 

потребує  довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу. 

6.16. Кредиторська заборгованість за  основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, коли контрагент виконав свої 

зобов'язання за договором, і відображається  за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної процентної ставки. 

6.17. Винагороди працівникам 

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок відносно працівників товариства, щорічна оплата 

відпустки і оплата тимчасової непрацездатності, премії та негрошова винагорода (медичне 

обслуговування) нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками 

товариства. 

 

Пенсії та інші  винагороди працівникам по закінченні трудової діяльності 

Згідно з вимогами законодавства України, державна пенсійна система передбачає розрахунок 

поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. 

Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу 

працівників на пенсію майже усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту.  

Товариство бере  участь в державному пенсійному плані з визначеною виплатою, який передбачає 

достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на певних робочих місцях зі шкідливими і 

небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому працівникові щомісячні пенсії 

до того часу, поки цей працівник, не досягне звичайного пенсійного віку. Щомісячно товариство 

сплачує грошові кошти до Пенсійного Фонду та накопичує зобов’язання перед теперішніми 

працівниками. Пенсійне забезпечення розраховується за формулою, яка, в числі іншого, визначається 

середньою заробітною платою кожного працівника, його загальним трудовим стажем і загальним 

стажем роботи на певних посадах (за категоріями «Списку № 1» і «Списку № 2»).  

Окрім обов’язкового фінансування пільгових державних пенсій, товариство добровільно надає 

своїм працівникам ряд довгострокових соціальних пільг, визначених Колективним договором, що 

пов’язані з виплатами до ювілейних дат та при виході на пенсію. Всі ці пільги носять характер планів з 

визначеною виплатою. 

Таким чином, програма товариства складається з пенсійних та довгострокових соціальних пільг. 

Пенсійні виплати складають основну частину програми. 

Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується щорічно незалежними  актуаріями із 

застосуванням методу прогнозної умовної одиниці. Поточна сума пенсійних зобов’язань визначається 

шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням 

процентних ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими в тій самій 

валюті, в якій здійснюються  виплати, а термін погашення яких приблизно відповідає терміну цього 

зобов’язання. У зв’язку з тим, що в Україні відсутній розвинутий ринок облігацій, деномінованих у 
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гривні, з тривалим строком погашення (більше 10 років), для розрахунку були використані поточні 

ринкові ставки для дисконтування відповідних короткострокових платежів и розрахована ставка 

дисконтування для довгострокових зобов’язань шляхом екстраполяції поточних ринкових ставок за 

кривою дохідності. В 2018 році ставка дисконтування була визначена на рівні 15,87% , яка відображає 

розрахунковий розподіл виплат винагород в часі та їх розмір. 

В 2011 році були внесені зміни до МСБО 19 «Виплати працівникам», які суттєво змінили порядок 

обліку винагород працівникам. Датою набрання чинності і застосування переглянутого стандарту були 

періоди, що починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати.  

Облікова політика товариства з 1 січня 2013 року ґрунтується на: 

 визнанні на початок періоду застосування змін до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 невизнаних на 

31.12.2012 вартості послуг минулих періодів (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збитків 

9 423 тис. грн. з коригуванням в капіталі; 

 негайному визнанні актуарних прибутків та збитків (результатів повторного вимірювання) у складі 

іншого сукупного доходу (витрат); 

 негайному визнанні вартості послуг минулих періодів в тому періоді, в якому відбудеться зміна 

умов пенсійного плану незалежно від того, виникло чи не у працівника право на отримання виплат 

за планом. 

Стандарт вимагає застосовувати для інших довгострокових винагород працівникам спрощений 

метод обліку. На відміну від методу обліку, що вимагається для винагород по закінченню трудової 

діяльності, в рамках даного методу переоцінки (актуарні прибутки/збитки) не визнаються у складі 

іншого сукупного доходу. 

У відповідності до умов перехідного періоду, товариство повинно застосовувати переглянутий 

стандарт ретроспективно, згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», 

за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартість активів, які не 

знаходяться в сфері  застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змін витрат на виплату 

винагороди працівникам, які були включені у первісну вартість до дати первісного застосування. 

 

6.18. Припинення визнання фінансових зобов'язань 

Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і лише тоді, коли зобов'язання 

товариства врегульовані або анульовані або термін їх дії закінчився. 

6.19. Акціонерний капітал 

Номінальна вартість простих та привілейованих акцій, дозволених до випуску відображається у 

складі акціонерного капіталу. Перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених 

акцій враховується у складі емісійного доходу в капіталі. 

Товариство  формувало статутний капітал в 1994 році, коли функціональна валюта України була 

валютою гіперінфляційної економіки. МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» вимагає 

перерахунку складових власного капіталу товариства (крім нерозподіленого прибутку та будь-якої 

дооцінки) з використанням загального індексу цін. Управлінський персонал товариства прийшов до 

висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»,  в частині 

перерахунку статутного капіталу, може ввести в оману користувачів фінансової звітності і суперечить 

меті фінансової звітності, зазначеній в Концептуальній основі. Керівництво товариства, керуючись 

пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фінансової звітності», прийняло рішення відхилитись від  вимог 

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».  

6.20. Виплати, основані на акціях 

Дивіденди відображаються  в тому періоді, в якому вони оголошені. Інформація про дивіденди, що 

оголошені після звітного періоду, але до того, як фінансова звітність була затверджена до випуску, 

відображається  в примітці «Події  після закінчення звітного періоду». 
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Базисний прибуток (збиток) на акцію обчислюється шляхом ділення прибутку (збитку), на 

середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу протягом звітного періоду 

(знаменник). 

6.21. Податок на прибуток. 

 Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, 

розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та 

відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати  (доходи) виникають 

внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених 

податкових зобов’язань. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають 

оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи 

зобов’язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний 

прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком 

ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або 

зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли 

відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового 

зобов’язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому самому 

періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може  бути віднесений 

на попередній або послідуючий період. У випадках, коли немає достатніх відстрочених податкових 

зобов’язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив відображається в тій мірі, в якій 

ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах. 

 

6.22. Податок на додану вартість 

Дохід, витрати та активи визнаються за виключенням  податку на додану вартість, крім випадків, 

коли ПДВ, виник при покупці активів або понесенні витрат, який не відшкодовується з бюджету. В 

такому випадку ПДВ включається до вартості активу  або витрат. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованість  за товари, 

роботи, послуги відображаються з врахуванням ПДВ.  Аванси отримані та аванси сплачені 

відображаються без ПДВ. 

 

6.23. Операції зі зв’язаними сторонами 

 В ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції із зв’язаними сторонами. 

Товариство до зв'язаних сторін  відносить: 

- юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія); 

- юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати 

на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на 

діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства); 

- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії; 

- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником; 

- фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії; 

- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на 

діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії. 

Операції із зв’язаними сторонами відображаються  за справедливою вартістю. Основою для 

судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами та  аналіз ефективної 

процентної ставки.  

6.24. Взаємозалік статей активів та зобов’язань 
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Фінансові активи та фінансові зобов’язання згортаються, а в балансі відображається згорнутий 

залишок, тільки якщо товариство має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір 

або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При обліку передачі 

фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий 

актив та пов’язане з ним зобов’язання.  

6.25. Звітність за сегментами. 

Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу товариства, який займається або постачанням 

послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктів в межах 

конкретного економічного середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує 

прибутковість, відмінні від тих, які притаманні іншим сегментам. Товариство оперує в одному сегменті - 

виробництво і продаж виробів машинобудівної промисловості. Виробництво продукції здійснюється в 

Україні. Всі вироблені вироби схожі за своєю природою, і їм властиві схожі ризики. Звітність за 

сегментами товариством не складається. 

6.26. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.  

У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про 

елементи фінансових звітів: 

1.Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до 

затвердження фінансових звітів до випуску. 

2.Товариство  виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті 

фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом: 

a) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому відбулася 

помилка; або 

б) перерахування залишків активів, зобов’язань та власного капіталу на початок періоду за самий 

перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених 

попередніх періодів. 

Помилку попереднього періоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, 

за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний 

вплив помилки.  Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період помилки щодо порівняльної 

інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, товариство перераховує залишки 

активів, зобов’язань та власного капіталу на початок самого першого періоду, для якого можливе 

ретроспективне перерахування (який може бути поточним періодом). Якщо неможливо визначити 

кумулятивний  вплив, на початку поточного періоду, помилки на всі попередні періоди, товариство 

перераховує порівняльну інформацію для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої 

дати. 

 

6.27. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу товариства формування 

суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми 

активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо 

потенційних активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та 

припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових 

оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які 

впливають такі оцінки. 

Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у 

фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок. 

Принципи оцінки за справедливою вартістю. 

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 
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1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань; 

2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів 

або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 

3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна 

спостерігати. 

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є 

ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному 

ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно 

здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, 

узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета 

визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається 

на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець 

звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ.  

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартість, 

застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну 

справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета 

застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між 

незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на 

основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові 

показники (та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично товариство обстежує методи 

оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових 

операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.  

Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках:   

- вартість грошей у часі; 

- кредитний ризик; 

- ціни на валютних біржах; 

- товарні ціни; 

- ціни на інструменти капіталу; 

- волатильність; 

- ризик дострокового погашення та ризик відмови; 

- витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання. 

 

7. Перекласифікації та виправлення помилок в фінансовій звітності 

В порівнянні дані за попередній рік, що наведені в цій фінансовій звітності, були змінені декілька 

статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) з одночасним збільшенням статті «Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)» на 923 тис. грн., у зв’язку з отриманням додаткової інформації. Було змінено 

наступні статті фінансової звітності: 

 зменшене незавершене виробництво на 346 тис. грн.; 

 збільшено  дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 250 тис. грн.; 

 збільшено інші оборотні активи на 616 тис. грн.; 

 зменшено поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи послуги на 2 286 тис. грн.; 

 збільшено поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 37 тис. грн.; 

 збільшено інші поточні зобов’язання на 1 846 тис. грн. 

 

8. Частки участі в інших суб'єктах господарювання 
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ПАТ «Сумське НВО»  має частки участі в асоційованих підприємствах – товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (частка власності станом на 

31 грудня 2018 року складала 21,68%) та консорціуму «Атоммашпроект» (частка власності станом на 31 

грудня 2018 року складала 50%), а також в дочірніх підприємствах: 

 

№ Найменування дочірньої компанії 

Частка в 

статутному 

капіталі 

Собівартість 

інвестиції 

станом на 

31.12.2018, 

тис. грн. 

1 7. ТОВ «Фрунзе-Профіль» 99,00 % 99 

2 8. ТОВ «Маш-Сервіс» 99,00 % 1 980 

3 9. ТОВ «Суми-Електрод» 99,98% 2 700 

4 10. ТОВ «Фрунзе-Ювілейна» 99,98% 2 147 

5 11. ТОВ «Сумиспортінвест» 99,98 % 13 016 

6 ТОВ «ПроектЕнергоСервіс» 100% 1 397 

 

В цій окремій фінансовій звітності інвестиції в дочірні та асоційоване підприємства представлені 

за собівартістю, у відповідності до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність». Детальна інформація щодо 

часток участі товариства в інших суб’єктах господарювання наведена в Примітці №9 до консолідованої 

фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче 

об’єднання» за 2018 рік станом на 31 грудня 2018 року. 

 

 

 

9. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи  товариства представлені в фінансовій звітності наступним чином: 
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Усього 

Балансова вартість на початок 

звітного періоду, у т.ч. - - - - 17 321 169 17 490 

первісна  вартість - - - - 31 762 453 32 215 

накопичена амортизація - - - - 

(14 

441) (284) (14 725) 

Коригування на початок періоду:        

Балансова вартість, у т.ч. - - - - - - - 

первісна  вартість - - - - - - - 

накопичена амортизація - - - - - - - 

Скоригована балансова вартість на 

початок звітного періоду, у т.ч. - - - - 17 321 169 17 490 

первісна  вартість - - - - 31 762 453 32 215 

накопичена амортизація - - - - (14 (284) (14 725) 



144 

 

 

441) 

Придбано за кошти - - - - - - - 

Придбано за рахунок цільового 

фінансування (державних грантів) - - - - - - - 

Надходження від внутрішньої розробки - - - - - - - 

Придбання в результаті об'єднання 

бізнесу - - - - - - - 

Всього надійшло - - - - - - - 

Перекласифікація, у т.ч. - - - - - - - 

перекласифікація первісної 

(переоціненої) вартості - - - - 74 -74 - 

перекласифікація зносу - - - - -74 74 - 

Вибуло у зв’язку з ліквідацією  - - - - - - - 

Переведення до активів групи вибуття  - - - - - - - 

Всього вибуття, у т.ч.  - - - - - - - 

вибуття первісної вартості - - - - - - - 

вибуття накопиченої амортизації - - - - - - - 

Амортизаційні відрахування  - - - - (2 987) (42) (3 029) 

Втрати від зменшення корисності, 

відображені у фінансових результатах  - - - - - - - 

Відновлення корисності через фінансові 

результати  - - - - - - - 

Переоцінка, у т.ч. - - - - - - - 

переоцінка первісної вартості  - - - - - - - 

переоцінка зносу  - - - - - - - 

Інше  - - - - - - - 

Балансова вартість на кінець  звітного 

періоду, у т.ч. - - - - 14 334 127 14 461 

первісна  вартість - - - - 31 836  379  32 215 

накопичена амортизація - - - - 

(17 

502) (252) (17 754) 

Вартість повністю амортизованих 
нематеріальних активів, які 
використовуються товариством - - - - - - - 

Нематеріальні активи з невизначеним  
строком корисної експлуатації. - - - - - - - 

Нематеріальні активи, контрольовані 
товариством, але не визнані активами 
згідно з МСБО 38 - - - - - - - 

 

Станом на 31 грудня 2018 року товариство не мало нематеріальних активів з обмеженим правом 

володіння та нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов’язань. 

Протягом звітного року змін методів амортизації та строків корисного використання 

нематеріальних активів не було. 

Протягом звітного року переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась. 

10.  Основні засоби 

Основні засоби  товариства представлені в фінансовій звітності наступним чином: 
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Найменування статті 

Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Бібліотечні 

фонди 

Інші 

необоротні 

активи Усього 

Балансова вартість на початок звітного 

періоду, у т.ч. 133 365 26 138 12 504 14 517 178 525  - 6 130 371 179 

первісна (переоцінена) вартість  175 605 44 155 22 554 27 960 247 845 528 21 373 540 020 

знос  (42 240) (18 017) (10 050) (13 443) (69 320) 528 (15 243) (168 841) 

Коригування на початок періоду:         

Балансова вартість, у т.ч. - - - - - - - - 

первісна (переоцінена) вартість  - - - - - - - - 

знос  - - - - - - - - 

Скоригована балансова вартість на 

початок звітного періоду, у т.ч. 133 365 26 138 12 504 14 517 178 525  - 6 130 371 179 

первісна (переоцінена) вартість  175 605 44 155 22 554 27 960 247 845 528 21 373 540 020 

знос  (42 240) (18 017) (10 050) (13 443) (69 320) 528 (15 243) (168 841) 

Придбано за кошти 671 1 106 - 214 7 631 15 596  10 233 

Поліпшення - - - - - - - - 

Придбано за рахунок цільового фінансування 

(державних грантів) - - - - - - - - 

Придбання в результаті об'єднання бізнесу - - - - - - - - 

Інші надходження, в т.ч. - - - - - - - - 

первісна (переоцінена) вартість   -  -  -  -  - - - - 

знос   -  -  -  -  - - - - 

Перекласифікації, у т.ч.  -  -  -  -  -  -  -  - 

перекласифікація первісної (переоціненої) 

вартості 31  -  - (2) (29)  -  -  - 

перекласифікації зносу  (31)  -  -  2  29  -  -  - 
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Переведення до активів групи вибуття  - - - - -  - - - 

Вибуття у зв'язку з реалізацією або 

ліквідацією, у т.ч. (14 591) (901) - (68) (25) - (1) (15 586) 

вибуття первісної (переоціненої) вартості (19 678) (1 709) (3) (398) (864) - (267) (22 919) 

вибуття зносу  5 087  808 3 330 839 - 266 7 333 

Амортизаційні відрахування  (6 900) (3 937) (1 974) (2 054) (22 090) - (999) (37 954) 

Втрати від зменшення корисності, 

відображені у фінансових результатах   -  -  -  -  - 

 

 -  - 

Відновлення корисності через фінансові 

результати   -  -  -  -  - 

 

 -  - 

Переоцінка, у т.ч.  -  -  -  -  -  -  -  - 

переоцінка первісної вартості   -  -  -  -  -  -  -  - 

переоцінка зносу   -  -  -  -  -  -  -  - 

Балансова вартість на кінець звітного 

періоду, у т.ч. 112 545 22 406 10 530 12 609 164 041 15 5 726 327 872 

первісна (переоцінена) вартість  156 629 43 552 22 551 27 774 254 583 543 21 702 527 334 

знос  (44 084) (21 146) (12 021) (15 165) (90 542) (528) (15 976) (199 462) 
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Товариство отримало в оренду  на строк від 2 до 35 років земельні ділянки. Передача права 

власності на ці земельні ділянки після закінчення строків за договорами оренди  не передбачена. 

Управлінський персонал розглядає  оренду земельних ділянок як операційну оренду. 

Балансова вартість основних засобів, що передані в заставу, станом на 31.12.2018р. складає 44 200 

тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року у товариства: 

- відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); 

- відсутні компенсації третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які 

були втрачені чи передані; 

- відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. 

Контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів, складають 3 755тис. грн. 

Протягом 2018 року товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств.  

Переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості була здійснена в 2014 році. Справедлива 

вартість основних засобів була визначена за допомогою експертної оцінки, яку здійснив професійний 

оцінювач ТОВ «Ернст енд Янг».Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки була виключена з 

валової балансової вартості активів, а чиста сума перерахована до переоціненої суми. Станом на 31 

грудня 2018 року балансова вартість основних засобів не відрізняється суттєво від справедливої вартості. 

В 2018 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались. 

Протягом 2018 року товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування. 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 

Протягом звітного року зміни методу амортизації не було. 

Станом на 31 грудня 2018 року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які 

використовуються товариством, складала 50 080 тис. грн. 

Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобів окремо. 

Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять:  

 

Основні засоби 

Середній строк 

корисного 

використання, роки 

Будинки та споруди  3-60 

Машини та обладнання   2-25 

Транспортні засоби  1-25 

Інструменти, прилади та інвентар 

(меблі) 

1-15 

Інші основні засоби 1-15 

 

 

 

 

 

 

11. Фінансові інвестиції. 
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Фінансові інвестиції, що включені до статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові 

фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру: 

Вид фінансових інвестицій 

Станом на кінець звітного 

періоду Станом на початок звітного періоду  
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Інші довгострокові фінансові інвестиції: 

Акції - - - - - - - - 

Облігації - - 

  

- - 

  

Частки у статутному капіталі - 11 160 - 

237 

705 - 11 160 - 236 307 

Депозити - - - - - - - - 

Інші - - 2 446 - - - 2 446 - 

Всього - 11 160 2 446 

237 

705 - 11 160 2 446 236 307 

Поточні фінансові інвестиції: 

Акції - - - - - - - - 

Облігації - - - - - - - - 

Частки у статутному капіталі - - - - - - - - 

Депозити - - 58 753 - - - 66 914 - 

Інші - - - - - - - - 

Всього - - 58 753 - - - 66 914 - 

 

Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені інвестиційними сертифікатами, що не 

мають котирувань на активному ринку, а також частками в статутному капіталі товариств. Інвестиції 

відображені в балансі товариства за собівартістю. Протягом 2018 року збиток від зменшення корисності 

фінансовий інвестицій, доступних для продажу, не визнавався. 

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення, представляють собою депозити в банках, облігації 

і векселі українських емітентів та оцінюються за амортизованою собівартістю.  

Станом на 31 грудня 2018 року товариство не мало фінансових інвестицій, заставлених як 

забезпечення зобов’язань. 

 

Фінансові інструменти 

На 
кінець 

звітного 
періоду 

На 
початок 
звітного 
періоду  

Фінансові інвестиції, доступні для продажу: 

справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань - - 
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справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом  - - 

за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити 

неможливо)  68 930 68 930 

Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу (57 770) (57 770) 

Усього фінансових інвестицій, доступних для продажу: 11 160 11 160 

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення: 

оцінені за амортизованою собівартістю 156 180 164 341 

знецінення фінансових інвестицій, утримуваних до погашення (94 981) (94 981) 

Усього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення: 61 199 69 360 

 

 

 

12.Запаси 

  

Виробничі 

запаси 

Незавершене 

виробництво 

Готова 

продукція Товари Всього 

Залишок на  початок звітного 

періоду  187 523 1 217 190 150 543 56 1 555 312 

в т. ч. відображені за чистою 

вартістю реалізації мінус витрати 

на продаж - - - - - 

Списання вартості запасів до їх 

чистої вартості реалізації  

протягом звітного періоду - (6 657) -  (6 657) 

Сума сторнування списання 

вартості запасів протягом 

звітного періоду - (198) (1) - (199) 

Залишок на  кінець звітного 

періоду 178 977 1 020 481 339 130 1 1 538 589 

в т. ч. відображені за чистою 

вартістю реалізації мінус витрати 

на продаж - - - - - 

Балансова вартість запасів, 

переданих під заставу для гарантії 

зобов’язань   - 277 601 216 830 - 494 431 

 

 

13. Дебіторська заборгованість 

 

Найменування показника структури поточної дебіторської 

заборгованості 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2 204092 1 803 745 

Резерв під знецінення (30 703) (46 635) 
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Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги 2 173 389 1 757 110 

Заборгованість за розрахунками за виданими авансами 57 967 36 990 

Заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів - - 

Заборгованість за розрахунками за претензіями 65 38 

Заборгованість за розрахунками за реалізовані фінансові інвестиції 1 837 054 1 812 251 

Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 168 598 151 650 

Резерв під знецінення (202 382) (979 790) 

Балансова вартість іншої поточної заборгованості 1 861 302 1 021 139 

 

Згідно з обліковою політикою, резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості 

нараховується в процентному відношенні залежно від періоду прострочення заборгованості від 366 до 

730 днів – 10%, від 730 до 1095 днів – 20%, більше 1095 днів – 100%. Протягом 2018 року було створено 

резерв під зменшення корисності в сумі 797 873 тис. грн., списано дебіторської заборгованості за рахунок 

резерву – 377 тис. грн., сторновано резерву на суму 466 тис. грн. 

Дебіторська 

заборгованість 

Залишок 

на 

початок 

звітного 

періоду  

Створено 

резерву  

Списано 

дебіторської 

заборгованості 

за рахунок 

резерву 

Сторнування 

резерву  

 

 

Курсова 

різниця 

(+/-) 

Залишок на 

кінець 

звітного 

періоду  

Дебіторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, 

послуги 30 703 17 104 (144) (7) 

 

 

(1 021) 

46 635 

Дебіторська 

заборгованість 

за 

розрахунками 

за виданими 

авансами 2 054 574 (232) (449) 

 

 

 

- 

1 947 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 200 328 780 195 (1) (10) 

 

 

(2 669) 977 843 

Всього 233 085 797 873 (377) (466) (3 690) 1 026 425 

 

14. Власний капітал 

 

Власний капітал товариства має наступну структуру: 

 

Найменування показника 

структури капіталу 

На 

початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду Призначення та умови використання 
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Зареєстрований статутний  

капітал ПАТ «Сумське НВО» 710 850 710 850 

Зареєстрований  статутний капітал, згідно 

зі  Статутом товариства 

Дооцінка основних засобів 190 526 165 431 

Відображена сума дооцінки основних 

засобів товариства до їхньої справедливої 

вартості, яка зменшується, пропорційно 

нарахованій амортизації дооцінених 

основних засобів 

Дооцінка фінансових 

інвестицій - - х 

Інший додатковий капітал 9 655 70 426 Інші фонди, створені товариством 

Резервний капітал 35 820 - 

Резервний капітал формується у розмірі 

15 відсотків від Статутного капіталу 

шляхом щорічних відрахувань від чистого 

прибутку або за рахунок нерозподіленого 

прибутку Товариства до досягнення 

встановленого розміру. Розмір щорічних 

відрахувань не може бути меншим ніж 5 

відсотків суми чистого прибутку 

Товариства за рік. Резервний капітал 

створюється для покриття збитків 

Товариства.  

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) (5 337 763) (7 434 883) 

Прибуток Товариства утворюється із 

надходжень від його господарської 

діяльності після покриття матеріальних та 

прирівняних до них витрат і витрат на 

оплату праці. Порядок розподілу 

прибутку і покриття збитків Товариства 

визначається рішеннями Загальних зборів 

акціонерів Товариства. 

Всього (4 390 912) ( 6 488 176)   

Статутний капітал товариства поділений на 71 085 000 простих іменних акцій номінальною 

вартістю 10,00 грн. Привілейованих акцій товариство не випускало. 

Протягом 2017 – 2018 років змін в статутному капіталі товариства не відбувалося. 

Найменування показника  

На кінець 

звітного 

періоду 

На початок 

звітного 

періоду 

Кількість акцій дозволених для випуску (шт.) 71 085 000 71 085 000 

Кількість випущених акцій (шт.) 71 085 000 71 085 000 

Номінальна вартість акцій (грн.) 710 850 000,00 710 850 000,00 

Кількість акцій, з якими пов’язані привілеї та обмеження (шт.) - - 

Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.) - - 

Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та 

іншими контрактами (шт.) 
- - 

Кількість випущених і повністю сплачених акцій 71 085 000 71 085 000 
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Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій - - 

 

Частки в статутному капіталі товариства представлені наступним чином: 

Назва акціонера  

На кінець звітного 

періоду 

На початок звітного 

періоду 

сума, грн. частка 

в % 

сума, грн. частка 

в % 

Стремвол Холдінгс Лімітед / Stremvol Holdings 

Limited (код HE 216157) Кіпр, LenosBotsari, 7 

KatoPolemidia, P.C. 4156, Limassol, Cyprus 

595 237 330,00 83,736 595 237 330,00 83,736 

Просцено Трейдінг Лімітед  / PROSCENO 

TRADING Limited (код 157082) Кіпр, м.Лімассол, 

вул. ЗінасКантерендОрігенус, п/с 3035    

96 053 150,00 13,512 96 053 150,00 13,512 

Інші юридичні та фізичні особи 19 559 520,00 2,752 19 559 520,00 2,752 

Всього: 710 850 000,00 100,00 710 850 000,00 100,00 

 

Станом на 31 грудня 2018 року в товаристві: 

- відсутні права, привілеї та обмеження щодо акцій товариства, включаючи обмеження з виплати 

дивідендів і повернення капіталу; 

- відсутні акції, зареєстровані для випуску на  умовах опціонів і контрактів з продажу; 

- відсутні частки в статутному капіталі, утримувані товариством та його асоційованим і дочірніми 

підприємствами. 

Дивіденди протягом 2018 року не нараховувались і не виплачувались.  

Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних 

акцій не приймалося та акції не викуповувались. Станом на 31 грудня 2017 року товариство  не мало 

власних викуплених акцій та не планує протягом 2018 року здійснювати їх викуп.  

Згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів від 24.05.2018 року №33 було прийнято 

рішення - накопичені збитки, отримані за підсумками господарської діяльності в 2017 році, покрити 

частково за рахунок чистого прибутку за 2012 рік, резервного капіталу, залишку нерозподіленого 

прибутку на 31.12.2011 року. 

Чисті активи товариства 

Станом на 31 грудня 2018 року вартість чистих активів товариства становила (6 488 176) тис. грн. і 

була меншою статутного капіталу на 7 199 026 тис. грн., що не відповідає вимогам чинного законодавства 

України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003  № 435-IV. 

15. Пенсійні зобов’язання 

Пенсійні зобов'язання представляють собою зобов'язання за програмою з визначеною виплатою 

(планом з визначеною виплатою), а саме, сукупність пенсійних та довгострокових зобов'язань, які 

товариство надає своїм працівникам у відповідності до вимог чинного законодавства України та 

колективного договору. 

 

Зміни поточної вартості зобов'язань за пенсійним планом з визначеною виплатою: 

Розкриття інформації 

Звітний 

період, тис. 

грн. 

Попередній 

період, тис. 

грн. 
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Пенсійні зобов'язання на початок  періоду 246 865 175 503 

Вартість послуг поточного періоду 2 185 1 817 

Вартість послуг минулих періодів 5 064 (19 824) 

Витрати на відсотки 24 272 25 038 

Актуарні збитки (прибутки) (61 255) 71 637 

Виплачена винагорода (5 331) (7 306) 

Пенсійні зобов'язання на кінець періоду 211 800 246 865 

 

Суми, визнані в балансі: 

Розкриття інформації 

Звітний 

період, тис. 

грн. 

Попередній 

період, тис. 

грн. 

Зобов'язання, визнані в балансі на початок періоду  246 865 175 503 

Виплачена винагорода (5 331) (7 306) 

Суми, визнані в Звіті про фінансові результати 31 047 7 081 

Суми, визнані в іншому сукупному доході (60 781) 71 587 

Зобов'язання, визнані в балансі на кінець періоду  211 800 246 865 

Суми, визнані в звіті про фінансові результати: 

Розкриття інформації 

Звітний 

період, тис. 

грн. 

Попередній 

період, тис. 

грн. 

Вартість послуг поточного періоду 2 185 1 817 

Визнана вартість послуг минулих періодів 5 064 (19 824) 

Визнаний актуарний збиток (прибуток) (474) 50 

Витрати на відсотки 24 272 25 038 

Всього 31 047 7 081 

 

Зміни в теперішній вартості зобов'язань, визнаних в балансі: 

 

Розкриття інформації 

Звітний 

період, тис. 

грн. 

Попередній 

період, тис. 

грн. 

Зобов'язання, визнані в Балансі на початок періоду  246 865 175 503 

Виплачена винагорода (5 331) (7 306) 

Витрати, визнані в Звіті про фінансові результати 31 047 7 081 

Переоцінка зобов'язань програми з визначеною виплатою, визнана 

в іншому сукупному доході (60 781) 71 587 

Зобов'язання, визнані в Балансі на кінець періоду  211 800 246 865 

 

Основні актуарні припущення: 

Розкриття інформації 
Звітний період, 

тис. грн. 

Попередній 

період, тис. грн. 

Ставка дисконту 15,87% 11,83% 



154 

 

 

Підвищення заробітної плати  

2% на 2019 рік; 

1,8% на 2020 рік; 

1,9% на 2021 рік; 

3,2% надалі 

16% на 2018 рік; 

2% на 2019 рік; 

1,8% на 2020 рік; 

3,2% надалі 

Плинність кадрів 8,50% 8,90% 

 

 

 

16.Забезпечення 

Вид забезпечення 

Залишок 

на 

початок 

звітного 

періоду 

Створено 

забезпечень 

Використано 

забезпечень 

Сторнування 

невикористаної 

частини 

забезпечень 

Сума 

очікуваної 

компенсації, 

що врахована 

при оцінці 

забезпечення 

Вплив 

зміни 

ставки 

дисконту 

Залишок 

на кінець 

звітного 

періоду 

Забезпечення 

наступних витрат 

на виконання 

гарантійних 

зобов'язань 17 447 3 524 (9 075) - - - 11 896 

Інші забезпечення  - - - - - - - 

Всього 

довгострокових 

забезпечень 17 447 3 524 (9 075) - - - 11 896 

Забезпечення на 

виплату відпусток 

працівникам 33 930 32 360 (42 234) - - - 24 056 

Інші забезпечення  - - - - - - - 

Всього поточних 

забезпечень 33 930 32 360 ( 42 234) - - - 24 056 

 

Забезпечення визнаються товариством тільки тоді, коли є юридичні або ті, що  випливають з 

практики, зобов’язання, що виникли внаслідок минулих подій, та існує висока ймовірність того, що 

погашення цього зобов’язання потребує вибуття ресурсів, а також може бути здійснена достовірна оцінка  

для визнання забезпечення. 

Сума, визнана у якості забезпечення, представляє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних 

для погашення поточного  зобов’язання на звітну дату, приймаючи до уваги ризики та невизначеність, 

пов’язані із зобов’язанням. Якщо для розрахунку забезпечення використовуються грошові потоки, які 

необхідні для погашення поточного зобов’язання, балансовою вартістю забезпечення вважається 

дисконтована вартість таких грошових потоків. 

 

17.Кредити банків 

 

Станом на 31.12.2018 та 31.12.2017 року товариство не мало довгострокових кредитів банків. 

Інформація щодо короткострокових кредитів представлена нижче: 
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Назва банку 

Валюта 

кредиту 

Залишок заборгованості на 31.12.2018, 

тис. грн. 

ПАТ «ПУМБ» 

дол. 

США 886 024 

ПАТ «ІНГ Банк Україна» 

дол. 

США 227 044 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 

дол. 

США 487 460 

ПАТ «Сбербанк» 

дол. 

США 719 895 

ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-

інвестиційний банк» 

дол. 

США 1 691 158 

ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» 

дол. 

США 553 765 

Всього   4 565 346 

 

Назва банку 

Валюта 

кредиту 

Залишок заборгованості на 31.12.2017, 

тис. грн. 

ПАТ «ПУМБ» 

дол. 

США 898 151 

ПАТ «ІНГ Банк Україна» 

дол. 

США 230 151 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 

дол. 

США 494 132 

ПАТ «Сбербанк» 

дол. 

США 729 748 

ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-

інвестиційний банк» 

дол. 

США 1 714 304 

ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» 

дол. 

США 561 344 

Всього   4 627 830 

 

18.Поточні зобов’язання 

Інформація щодо поточних зобов’язань перед пов’язаними особами наведена в Примітці № 23.  

 

Інші поточні зобов’язання 

Станом на 
кінець 

звітного 
періоду, тис. 

грн. 

Станом на 
початок 
звітного 

періоду, тис. 
грн. 

Заборгованість перед підзвітними особами 15 56 

Короткострокові позики 15 600 15 000 

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість, строк сплати 

яких не настав 12 137 15 692 

Розрахунки за пенсійним забезпеченням 70 161 44 092 

Нараховані та не сплачені проценти за кредитами 1 922 690 1 298 917 
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Заборгованість, що виникла в результаті  відступлення права 

вимоги за кредитом 1 092 062 1 107 009 

Заборгованість за придбані фінансові інвестиції 216 365 216 365 

Заборгованість за отримані роботи та послуги від українських 

контрагентів 54 900 51 771 

Заборгованість за отримані роботи та послуги від закордонних 

контрагентів 69 150 50 146 

Інші поточні зобов’язання  4 216 5 565 

Всього 3 457 296 2 804 613 

 

19. Інші операційні доходи та інші доходи 

 

Доходи, крім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

Звітний 

період, тис. 

грн. 

Попередній 

період, тис. 

грн. 

Інші операційні доходи: 

Операційна оренда активів 12 013 10 216 

Операційна курсова різниця - 492 169 

Реалізація інших оборотних активів 67 239 17 585 

Реалізація теплової енергії 16 019 15 826 

Отримані штрафи, пені 1 541 9 260 

Списання кредиторської заборгованості - 615 

Доходи від оздоровчого дитячого центру 6 548 5 382 

Доходи від готелю 1 063 2 886 

Інші 7 168 7 364 

Всього 111 591 561 303 

Інші фінансові доходи: 

Дивіденди - - 

Проценти 1 772 2 084 

Фінансова курсова різниця 68 261 394 600 

Інші 3 3 

Всього 70 036 396 687 

Інші  доходи: 

Реалізація фінансових інвестицій - 36 

Неопераційна курсова різниця 1 - 

Безоплатно одержані активи 0 100 

Інші 509 115 

Всього 510 251 

 

20. Інші операційні витрати 

 

Найменування статті 

Звітний 

період, тис. 

Попередній 

період, тис. 
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грн. грн. 

Витрати на дослідження та розробки 6 860 1 536 

Операційна оренда активів 8 669 10 150 

Витрати на гарантійне забезпечення 3 524 - 

Витрати на гарантійне обслуговування - 16 098 

Операційна курсова різниця 316 548 330 679 

Собівартість реалізованих оборотних активів 39 435 14 941 

Створення резерву під зменшення корисності дебіторської 

заборгованості 797 873 11 

Списання безнадійної заборгованості 23 625 

Зменшення корисності інших активів 6 657 - 

Штрафи, пені, неустойки 53 747 445 

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного 

призначення 7 867 7 743 

Компенсаційні виплати 22 560 49 137 

Собівартість реалізованої теплової енергії 20 878 19 234 

Витрати від визнання зобов’язань за пенсійною програмою 6 775 - 

Інші 100 464 71 202 

Всього 1 391 880 521 801 

 

21. Витрати з податку на прибуток 

 Складові елементи витрат з податку на прибуток: 

 

Найменування статті 

Звітний 

період, тис. 

грн. 

Попередній 

період, тис. 

грн. 

Поточний податок на прибуток - - 

Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з: - - 

виникненням чи списанням тимчасових різниць - - 

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - 

Усього витрати з податку на прибуток - - 

 

 

22. Розкриття інформації  щодо зв’язаних сторін 

У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» товариство 

розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв'язаними сторонами. 

До зв'язаних сторін товариство відносить: 

- юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія); 

- юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати 

на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на 

діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства); 

- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для товариства; 
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- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому товариство є контролюючим учасником; 

- фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу товариства; 

- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на 

діяльність товариства, та членів провідного управлінського персоналу товариства. 

 

Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за звітний період: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Дочірні та 

асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - 8 462 5 486 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - (79 704) (9 475) 

Інші операційні доходи - - - 6 885 10 757 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні 

витрати                
- - - (10 207) - 

 

Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за попередній період:  

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінськи

й персонал 

Дочірні та 

асоційова

ні 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - 14 366 4 377 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - (163 742) (28 773) 

Інші операційні доходи - - - 7 103 7 845 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні 

витрати                
- - - (26 915) (5) 

 

Залишки за операціями зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року: 

 

Найменування статті 
Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Дочірні та 

асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
- - - 91 683 1 932 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість - - - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
- - - 1 133 841 462 
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Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
- - - 1 373 765 15 278 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - 216 368 - 

 

 

Залишки за операціями зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 року: 

 

Найменування статті 
Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінськи

й персонал 

Дочірні та 

асоційован

і компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
- - - 75 952 4 903 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
- - - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
- - - 1 099 850 920 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
- - - 1 320 004 23 276 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - 216 404 - 

 

Виплати, одержані провідним управлінським персоналом товариства, протягом 2018 року: 

 

Види виплат  Сума 

Поточні виплати (заробітна плата) 6424 

Довгострокові виплати - 

Виплати по закінченні трудової діяльності - 

Виплати при звільненні - 

Платежі на основі акцій - 

Позики - 

Всього 6424 

 

23. Умовні активи та зобов’язання 

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року товариство не визнавало умовних активів 

та умовних зобов’язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно 

до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 

 

24. Інформація про корпоративне управління, у відповідності до Закону України  «Про акціонерні 

товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI 

Корпоративне управління товариством – це система відносин, яка визначає правила та процедури 

прийняття рішень щодо діяльності товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов’язків 

між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним. 

Система корпоративного управління ПАТ «Сумське НВО» має наступну структуру: 

1. Загальні збори – Вищий орган Товариства. 

2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 
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визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публічного акціонерного 

товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», контролює та регулює діяльність 

генерального директора Товариства. 

3. Генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства, який в межах 

компетенції, визначеної законодавством та Статутом, здійснює управління поточною діяльністю 

Товариства. 

4. Ревізійна комісія Товариства – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної 

законодавством, Статутом та Положенням «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», здійснює перевірку господарської діяльності 

Товариства. 

Загальними зборами акціонерів були затверджені наступні документи, що регламентують 

функціонування системи корпоративного управління ПАТ «Сумське НВО»: 

- Положення про Загальні збори акціонерів (Протокол №29 від 24.07.2015 року); 

- Положення про Наглядову раду (протокол №31 від 25.10.2016 року); 

- Положення про Ревізійну комісію (Протокол №29 від 24.07.2015 року). 

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» згідно зі Статутом товариства складається з п’яти членів, 

які обираються загальними зборами з числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi iнтереси. Членом 

Наглядової ради може бути лише фізична особа. 

Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою 

більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час 

переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. 

Функціонування Наглядової ради регламентується Статутом товариства та Положенням про 

Наглядову раду. 

24.04.2017р. загальними зборами ПАТ був обраний новий склад Наглядової ради ПАТ «Сумське 

НВО»: 

 Овденко Г.В. (представник акціонера – компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) – Голова;  

 Пертiн О.В. (представник акціонера  –  компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) – Секретар;  

 Лук’яненко В.М. (представник акціонера – компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД);  

 Шумилова Е.А. (представник акціонера – компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД);  

 Сарапулов Є. Є. (представник акціонера – компанії СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД).  

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених 

Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в 

межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, 

внесення змін до них; затвердження організаційної структури управління Товариства; створення, 

реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, 

затвердження їх положень, внесення змін до них; вирішення усіх питань щодо скликання та проведення 

Загальних зборів, зокрема підготовка, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття 

рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до порядку 

денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); прийняття рішення про 

проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, 

встановлених законодавством; обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, 

встановлених законодавством; прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії 

зберігачу або депозитарію, затвердження умов договору про передачу таких повноважень; у випадках, 
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передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні 

збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних 

зборів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 

Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; затвердження форми і тексту бюлетенів 

для голосування на Загальних зборах; вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників 

аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, 

представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких 

інших осіб; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення 

про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, векселів та податкових векселів, 

затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп; затвердження 

ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках 

його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання 

оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження 

умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, 

укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним 

директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою 

Наглядовою радою; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.  

 Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює 

керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної 

Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні; прийняття рішення про відсторонення 

Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, 

передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка 

тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово 

здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю 

Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено 

у рішенні при її обранні; визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, 

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного 

законодавством; вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-

фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі 

міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; 

надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи 

вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в 

тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів 

таких юридичних осіб або змін до них; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради 

законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття 

рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом  13.2 Статуту; подання на 

розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 

13.4 Статуту; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд 

Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення ймовірності визнання Товариства 
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неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі 

внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та/або 

депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою 

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених 

законодавством; затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі 

іноземних; погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями 

управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно 

до організаційної структури управління Товариства; погодження за поданням Генерального директора 

кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів, філій, 

представництв (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), 

визначення умов оплати їх праці; прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту 

господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, 

філій, представництв, розгляд результатів ревізій, аудиту; попередній розгляд річних звітів, балансів та 

висновків по них Ревізійної комісії; визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, 

здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, 

проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, 

розгляд результатів ревізій, аудиту; попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду 

Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством; подання Загальним зборам пропозицій з 

питань діяльності Товариства; подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством 

розміщених ним акцій; контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення 

його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 

аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, 

технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших 

дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора; забезпечення функціонування належної 

системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, 

але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо 

їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та 

незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час 

проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором); розгляд висновків, матеріалів 

перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за 

рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства; розгляд та 

затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на 

розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової 

звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 

оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; визначення загальних засад інформаційної 

політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є 

акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за 

розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; погодження наказів або інших 

рішень Генерального директора за його поданням; вирішення інших питань, що належать до компетенції 

Наглядової ради.  
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Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися 

іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених 

законодавством. 

Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за 

поданням Генерального директора. 

Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» не створено жодного комітету. 

Протягом 2018 року Наглядова рада провела 43 засідання.  

Винагорода членам Наглядової ради не виплачується. 

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну 

відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе 

відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор 

підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. 

Поєднання Генеральним директором посад в органах управління інших суб’єктів господарювання 

допускається лише за згодою Наглядової ради. 

Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про 

його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. 

Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рішення про його 

обрання. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора і 

відсутності рішення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень 

продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому 

законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно 

до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального 

директора припиняються достроково без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у 

разі настання певних подій, а саме: за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за 

2 (два) тижні; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора 

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов’язків (позбавлення волі, судова 

заборона обіймати певні посади тощо); у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, 

безвісно відсутнім, померлим; в інших випадках, передбачених законодавством. 

До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що 

віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він представляє 

Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, 

підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування 

та будь-якими іншими суб’єктами;  подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо 

організаційної структури управління Товариства; подає для погодження Наглядовій раді кандидатури 

керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за 

власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови 

оплати їх праці; призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених 

підрозділів, філій, представництв, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; 

організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх 

реалізацію; розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління; самостійно розпоряджається 

коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає 

кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу 



164 

 

 

від імені Товариства фінансових гарантій та поручительства з урахуванням вимог, встановлених розділом 

13 Статуту; попередньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи вчинення 

операцій, визначених розділом 13 Статуту; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким 

правочинам чи операціям; готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше 

викуплених Товариством акцій; готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших 

цінних паперів, крім акцій, за винятком векселів, податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а 

також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; подає на розгляд 

Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових 

групах та інших об’єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, 

благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо; за 

погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) 

нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю 

Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних 

осіб; вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови 

Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; вимагає 

скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про 

визнання Товариства банкрутом або іншої необхідності, у передбачених законодавством випадках, 

вчинення значного правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та 

позачергових Загальних зборів, у тому числі про їх порядок денний, рекомендації та проекти рішень з 

питань порядку денного; здійснює організаційне забезпечення Загальних зборів (за рішенням Наглядової 

ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо 

кількість її членів не відповідає вимогам Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, 

організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з 

метою обрання нового складу Наглядової ради; готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних 

напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання; організовує складання та 

надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд Загальних зборів; подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики; організовує за 

рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені 

Товариством; організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; у випадках, 

передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, 

забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови 

договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою; без довіреності діє від імені Товариства та 

вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі: відкриває та 

закриває рахунки у банківських установах; підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та 

немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо; здійснює операції, виступає від імені 

Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами; наймає на роботу та звільняє з роботи 

працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та 

накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів 

Товариства; укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових 

договорів з якими законодавством та Статутом віднесено до компетенції інших осіб); встановлює форми, 

системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких 

визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні 

розклади відокремлених підрозділів, філій, представництв Товариства; у межах своєї компетенції видає 

накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, 
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включаючи відокремлені підрозділи, філії, представництва; подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у 

разі необхідності, на погодження накази або інші рішення; здійснює інші функції, які необхідні для 

забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми 

документами Товариства; підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до 

нього; забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, 

та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи; вирішує інші 

питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції 

Загальних зборів або Наглядової ради. 

Статутом товариства передбачені наступні обмеження щодо повноважень Генерального директора, 

а саме, Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акції, частки, паї) в 

підприємствах, що конкурують з Товариством. 

Товариство є основним місцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може 

обіймати інші оплачувані посади у державних або громадських органах, а також на інших підприємствах, 

в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради. 

Генеральний директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші 

прямі або непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Генерального директора до прийняття 

конкретного господарського рішення. 

Ревізійна комісія товариства здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності Дирекції 

товариства та підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в 

кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 

дієздатність, та/або з числа юридичних осіб  акціонерів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється 

шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. У разі, якщо 

після закінчення строку повноважень Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не 

ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до 

моменту обрання нового складу Ревізійної комісії. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії 

можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-

яких підстав. Згідно зі Статутом  товариства, до компетенції Ревізійної комісії належить: 

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія 

перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність 

ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним 

нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх 

фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, 

правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів; правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості 

акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; дотримання Генеральним директором наданих йому 

повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових 

операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями 

Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; використання коштів Резервного 

капіталу Товариства; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій 

Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, 

співвідношення власних та позичкових коштів; контролює дотримання Товариством законодавства; 

розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; 

щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками 
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попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких 

питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності 

Товариства; вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових 

Загальних зборів. 

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні 

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За 

підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає 

їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки. 

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 

фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження 

достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення 

законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку 

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Ревізійною комісією у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись 

спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.  

Протягом 2018 року Ревізійна комісія провела 4 засідання. 

 

Служба внутрішнього аудиту 

Системою корпоративного управління товариства не передбачено створення служби внутрішнього 

аудиту, а також посади внутрішнього аудитора.   

 

Інформація про випадки виявленого шахрайства 

Протягом 2018 року системою корпоративного управління товариства не було виявлено фактів 

шахрайства ні з боку працівників товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу 

товариства, ні з боку третіх осіб. 

 

25. Управління ризиками 

Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних 

помилок. Операційний ризик пов’язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками, 

забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик включає в 

себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні. 

ПАТ «Сумське НВО» веде основну діяльність у сфері машинобудування. Протягом 2018 року 

функціонування цієї галузі економіки не зазнало значних негативних тенденцій та коливань. Конкуренція 

в галузі є помірною. 

Найбільшими споживачами продукції ПАТ «Сумське НВО» в 2018 році стали Україна та країни 

СНД – 61%, країни Далекого Зарубіжжя (в т.ч. Іран) – 39%. В країни Середньої Азії (Казахстан, 

Узбекистан) обсяг реалізації продукції товариства склав – 3 % від загального об'єму продажів. 11% 

продукції відвантажено для Російської Федерації.  

Зниження обсягів реалізації у 2018 році, як і в 2017 році, пов’язане, в основному, зі скороченням 

обсягів експорту продукції підприємства до Російської Федерації і країн СНД внаслідок політико-

економічної ситуації в країні. Крім того, відбувається скорочення інвестиційної програми ВАТ 

«Газпром» та запровадження в РФ політики захисту вітчизняного виробника, направленої на витіснення з 

ринку або локалізацію виробництва зарубіжними постачальниками. 
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В 2017 році товариство отримало кваліфікацію широкого спектру продуктової лінійки в одній з 

держкомпаній Ірану (NISOC). Раніше товариство мало право постачати даному замовнику тільки 

відцентрові та поршневі компресори. Очікується остаточне рішення щодо кваліфікації товариства в іншій 

держкомпанії – National Petrochemical Company (NPC), об’єм проектів якої у найближчі кілька років 

складає більш ніж 1 мільярд дол. США. Також, в поточному році подані документи для кваліфікації в 

державній нафтовій компанії Омана Petroleum Development of Oman (PDO). Процедура кваліфікації 

займає близько 2-х років. Після розгляду та ухвалення пакету документів передбачається аудит 

товариства представниками PDO. 

В роботі знаходиться атестація товариства за міжнародними стандартами ASME (ємності та 

судини, працюючі під тиском), API (крани шарові, компресори поршневі, насоси відцентрові). Окрім 

стандарту ISO 9001, система менеджменту якості товариства незабаром буде відповідати специфікації Q1 

Американського Інституту Нафти (API). Для цього були розроблені та впроваджені процедури керування 

змінами (Management of Changes), керування ризиками (Risk Management) та керування 

непередбачуваними ситуаціями (Contingency Planning). 

В умовах обмеженого доступу до фінансових інструментів (банківські гарантії, дешеві кредити для 

поповнення оборотних коштів і т.д.), які є життєво необхідними для участі в великих проектах і 

передбачають відстрочку фінансування, товариство сформувало стратегічний альянс з групою 

«Ingenieruburo Grossman GmbH» (Німеччина). Німецька компанія готова фінансувати участь товариства в 

великих проектах на так званих «домашніх» та нових ринках. Фінансування дозволяє здійснювати 

закупівлю матеріалів та комплектуючих для поточних проектів, а також забезпечувати поточну 

життєдіяльність підприємства. 

 

26. Події після дати балансу 

Події, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності робити 

відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2018 року не відбувались. 

 

 

 

Керівник                                     ____________________         Цимбал Олексій Юрійович 

 

 

Головний бухгалтер                  _____________________        Клименко Володимир Миколайович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

    КОДИ 

 Дата (рік,місяць,число) 2018 |12|31 

Підприємство: Публічне акціонерне товариство  

«Сумське машинобудівне науково-виробниче обє'днання» 

за 

ЄДРПОУ 
05747991 

Територія: Сумська  

за 

КОАТУУ 
5910100000 

Організаційно-правова форма господарювання:Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності: Виробництво інших помп та компресорів за КВЕД 28.13 

Середня кількість працівників 4820 осіб 

Адреса: вул. Горького, 58, м. Суми, Сумська область, 40004 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  v 

 

Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудні 2018 року 

  Форма №1  Код за ДКУД 1 801 001 

 

АКТИВ 

Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ     

Нематеріальні активи 1000 17 591 15 015 

   первісна вартість 1001 32 485 33 020 

   накопичена амортизація 1002 14 894 18 005 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 58 815 57 132 

Основні засоби 1010 385 927 343 861 

   первісна вартість 1011 564 048 553 684 

   знос 1012 178 121 209 823 

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові фінансові інвестиції:  1030 354 993 352 407 

   інші фінансові інвестиції 1035 15 606 15 707 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   

Відстрочені податкові активи 1045   

Гудвіл при консолідації 1055  1 390 

Інші необоротні активи 1090   

Усього за розділом І 1095 832 932 785 512 

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ:    

Запаси 1100 1614453 1603217 

Виробничі запаси 1101 206 825 195 848 

Незавершене виробництво 1102 1 217 190 1 020 481 

Готова продукція 1103 165 223 362 817 

Товари 1104 25 215 24 071 
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АКТИВ 

Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 1125 2 112 962 1 718 214 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                               

за виданими авансами 1130 58 815 39 481 

з бюджетом 1135 63 937 6 754 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 23 23 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 804 499  981 942 

Поточні фінансові інвестиції 1160 66 914 58 753 

Гроші та їх еквіваленти 1165 11 405 38 457 

Витрати майбутніх періодів 1170   

Інші оборотні активи 1190 58 769 65 569 

Усього за розділом ІІ 1195 5 791 754 4 512 387 

ІІІ.Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 1200 - 

 

БАЛАНС 1300 6 624 686 5 297 899 

ПАСИВ 

Код  

рядка 31 грудня 2017 31 грудня 2018 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    

Зареєстрований капітал 1400 710 850 710 850 

Капітал у дооцінках 1405 190 530 165 431 

Додатковий капітал 1410 9 655 70 426 

Емісійний дохід 1411   

Резервний капітал 1415 35 820  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (5 185 747) (7 286 154) 

Неоплачений капітал 1425   

Вилучений капітал 1430   

Інші резерви 1435 (281) (336) 

Усього за розділом І 1495 (4 239 173) (6 339 783) 

ІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500   

Пенсійні зобов'язання 1505 202 773 141 639 

Довгострокові кредити банків 1510   

Інші довгострокові зобов'язання 1515   

Довгострокові забезпечення 1520 17 447 11 896 

Цільове фінансування 1525 3 4 

Усього за розділом ІІ 1595 220 223 153 539 

ІІІ. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    

Короткострокові кредити банків 1600 4 627 830 4 565 346 

Векселі видані 1605   
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АКТИВ 

Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

Поточна кредиторська заборгованість:                                                                         

довгостроковими зобов’язаннями 1610   

  товари, роботи, послуги 1615 2 101 008 2 225 735 

  розрахунками з бюджетом 1620 25 363 59 736 

     у тому числі з податку на прибуток 1621 381 235 

  розрахунками зі страхування 1625 25 616 56 731 

  розрахунками з оплати праці 1630 117 267 239 086 

  одержаними авансами 1635 903 155 829 236 

  розрахунками з учасниками 1640   

Поточні забезпечення 1660 34 675 24 667 

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов'язання 1690 2 808 722 3 483 606 

Усього за розділом ІІІ 1695 10 643 636 11 484 143 

БАЛАНС  1900 6 624 686 5 297 899 

 

 

 

Фінансовий директор                                    _____________    В.М.Василенко 

 

 

Головний бухгалтер                                      _____________     В.М.Клименко 
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      КОДИ 

  Дата (рік,місяць,число) 2019 |01|01 

Підприємство: Публічне акціонерне товариство 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче  

об’єднання» за ЄДРПОУ 05747991 

        

 

 

Консолідований Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2018 року 

 

 

  Код за 

ДКУД 1 801 008 

  

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 2000 837 323 995 225 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2050 (961 695) (1 173 989) 

Валовий:    

     прибуток 2090 - - 

     збиток 2095 (124 372) (178 764) 

Інші операційні доходи 2120 109 297 237 034 

Адміністративні витрати 2130 (120 946) (138 738) 

Витрати на збут 2150 (28 988) (34 647) 

Інші операційні витрати 2180 (1 391 272) (92 462) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

     прибуток 2190 - - 

     збиток 2195 (1 556 281) (207 577) 

Доход від участі в капіталі 2200 165 12 558 

Фінансові доходи 2220 70 036 2 087 

Інші доходи 2240 510 11 789 

Фінансові витрати 2250 (668 947) (835 451) 

Втрати від участи в капіталі 2255 (2 587) - 

Інші витрати 2270 (2 511) (24 345) 

Фінансовий результат до оподаткування:    

     прибуток 2290 - - 

     збиток 2295 (2 159 615) (1 040 939) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1 712) (4 175) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 2305 - - 
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оподаткування 

Чистий фінансовий результат:    

     прибуток 2350 - - 

     збиток 2355 (2 161 327) (1 045 114) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (54) (77) 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 2415 - - 

Інший сукупний дохід 2445 60 771 (71 587) 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 60717 (71 664) 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 2455 - 2 235 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 60 717 (69 429) 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (2 100 610) (1 114 543) 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 2470 (2 161 272) (1 045 101) 

неконтрольованій частці 2475 (55) (13) 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії  2480 (2 100 555) (1 114 530) 

неконтрольованій частці 2485 (55) (13) 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

Матеріальні затрати 2500 576 049 664 063 

Витрати на оплату праці 2505 361 256 399 067 

Відрахування на соціальні заходи 2510 75 039 85 509 

Амортизація 2515 42 446 38 792 

Інші операційні витрати 2520 1 116 597 19 515 

Разом 2550 2 171 387 1 206 946 
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 71085000 71085000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 71085000 71085000 

Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту 

акцію, грн. 2610 (30,40483) (14,70) 

Скоригований чистий прибуток (збиток), що припадає 

на одну просту акцію, грн. 2615 (30,40483) (14,70) 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 

 

Фінансовий директор                                  _____________    В.М.Василенко 

 

Головний бухгалтер                                    _____________     В.М.Клименко 
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      КОДИ 

  Дата (рік,місяць,число) 2019 |01|01 

Підприємство: Публічне акціонерне товариство 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» за ЄДРПОУ 05747991 

        

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2018 р. 

 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801009 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

711 045 

 

773 035 

Повернення податків і зборів 3005 77 948 157 047 

у тому числі податку на додану вартість 3006 77 948 157 047 

Цільового фінансування 3010 96 732 61 226 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 96 343 60 078 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 163 794 459 413 

Надходження від повернення авансів 3020 4 308 1 984 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 

3025 13 90 

Надходження від боржників неустойки 3035 285 29 830 

Надходження від операційної оренди 3040 4 752 3 679 

Надходження від отримання роялті 3045 - 569 

Інші надходження 3095 18 237 28 383 

Витрачання на оплату:  

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

(697 046) (743 111) 

Праці 3105 (     177 375     ) (        293 290      ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (      50 435      ) (         73 004      ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (     53 581       ) (       70 910        ) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (       1 950      ) (          1 932       ) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 

вартість 

3117 (       4 802      ) (          2 340       ) 

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 

(обов’язкових платежів) 

3118 (     46 829       ) (       66 638        ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (      17 820      ) (       196 015      ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (        953         ) (          422           ) 
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Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (         34          ) (          868          ) 

Інші витрачання 3190 (      66 924      ) (      109 896       ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 12 946 27 740 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

   

Надходження від реалізації:  

фінансових інвестицій 

 

3200 

 

4 660 

 

7132 

необоротних активів 3205 22 777 510 

Надходження від отриманих:  

відсотків 

 

3215 

1 769 2084 

дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 

Надходження від погашення позик 3230 7 180 12 943 

Інші надходження 3250 42 1 304 

Витрачання на придбання:  

фінансових інвестицій 

 

3255 

(          -          )                           (        13 933      ) 

необоротних активів 3260 (        4 799     )   (        7 735        ) 

Виплати за деривативами 3270 (          -           ) (              -           ) 

Витрачання на надання позик 3275 (      7 180       ) (        2 634         ) 

Інші платежі 3290 (           -         ) (         1 397        ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 24 449 (        1 726      ) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:  

Власного капіталу 

 

3300 

- - 

Отримання позик 3305 67 954 - 

Інші надходження 3340 - - 

Витрачання на:  

Викуп власних акцій 

 

3345 

(           -         ) (           -            ) 

Погашення позик 3350 67 354 625 

Сплату дивідендів 3355 (          -           ) (              -          ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (       10 917    ) (       30 998       ) 

Інші платежі 3390 (            -         ) (              -          ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (       10 317    ) (       31 623      ) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 27 078 (        5 609      ) 

Залишок коштів на початок року 3405 11 405 16 765 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (          26       ) 249 

Залишок коштів на кінець року 3415 38 457 11 405 

 

 

Фінансовий директор                            _____________    В.М.Василенко 

 

 

Головний бухгалтер                              _____________     В.М.Клименко 
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      КОДИ 

  Дата (рік,місяць,число) 2019 |01|01 

Підприємство: Публічне акціонерне товариство 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» за ЄДРПОУ 05747991 

        

 

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 2018 р. 

Форма № 4-к Код за 

ДКУД 

1801011 

Стаття Код 
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Н
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о
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в
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а 

ч
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тк
а
 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 

початок року 

4000 710 850 1 115 62 682 35 820 (4 587 433) - - (3 776 966) (513) (3 777 479) 

Коригування:

  

Зміна 

облікової 

політики 

 

4005 

- 189 415 (53 027) - (599 237) -  - (462 849) 232 (462 617) 

Виправлення 

помилок 

4010 - - - - - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - 923 - - 923 - 923 

Скориговани

й залишок на 

початок року 

4095 710 850 190 530 9 655 35 820 (5 185 747) -  - (4 238 892) (281) (4 239 173) 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

4100 - - - - (2 161 272) -    - (2 161 272) (55) (2 161 327) 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

4110 - (25 099) 60 771 - 25 045 -  - 60 717 - 60 717 

Дооцінка(уцін

ка) 

необоротних 

активів 

4111 - (25 099) - - 25 045 - - (54) - (54) 
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Інший 

сукупний 

дохід 

4116 - - 60 771 - - - - 60 771 - 60 771 

Розподіл 

прибутку:  

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

 

4200 

- - - - - - - - - - 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстровано

го капіталу 

4205 - - - - - - - - - - 

Відрахування 

до резервного 

капіталу 

4210 - - - - - - - - - - 

Внески 

учасників:  

Внески до 

капіталу 

 

4240 

- - - - - - - - - - 

Погашення 

заборгованості 

з капіталу 

4245 - - - - - - - - - - 

Вилучення 

капіталу:  

Викуп акцій 

(часток) 

 

4260 

- - - - - - - - - - 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

4265 - - - - - - - - - - 

Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 

4270 - - - - - - - - - - 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275 - - - - - - - - - - 

Інші зміни в 

капіталі 

4290 - - - (35 820) 35 820 - - - - - 

Разом змін у 

капіталі 

4295 - (25 099) 60 771 (35 820) (2 100 407) - - (2 100 555) (55) (2 100 610) 

Залишок на 

кінець року 

4300 710 850 165 431 70 426 - (7 286 154) - - (6 339 447) (336) (6 339 783) 

Фінансовий директор                                 _____________    В.М.Василенко 

 

Головний бухгалтер                                   _____________     В.М.Клименко 
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» 

за 2018 рік станом на 31 грудня 2018 року 

 (в тисячах українських  гривень) 

 

1. Основні відомості про материнську компанію 

1.1.Повна назва:  

Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі – 

ПАТ «Сумське НВО» або  товариство). 

 

1.2. Код ЄДРПОУ: 05747991. 

 

1.3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство. 

 

1.4.Місцезнаходження: вул. Горького, 58, м. Суми, Сумська область, 40004.  

 

1.5.ПАТ «Сумське НВО» почало свою дiяльнiсть вiд заснування в 1896 роцi на кошти місцевих 

цукрозаводчикiв i бельгійських iнвесторiв Сумських машинобудiвних майстерень. За роки свого 

розвитку машинобудiвнi майстернi перетворились у велике пiдприємство, вiдоме як «Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В.Фрунзе». У лютому 1994 року об'єднання шляхом 

корпоратизацiї перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство «Сумське машинобудiвне науково-

виробниче об'єднання iм. М.В.Фрунзе». Дата державної реєстрації – 28 березня 1994 року. Змiнами до 

Статуту товариства, внесеними рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року (протокол №24), 

було змiнено найменування товариства на «публічне акцiонерне товариство». Змiнами до Статуту 

товариства від 01.09.2015р., внесеними рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 24.07.2015 

року (протокол № 29), було змiнено найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання». На момент створення акцiонерного 

товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-

промислового комплексу i конверсiї України. Наразi акцiонерами товариства є фiзичнi та юридичнi 

особи, якi набули право власностi на акцiї товариства у процесi приватизацiї, на вторинному ринку 

цінних паперів, а також у порядку спадкування громадян, правонаступництва юридичних осіб та у інших 

випадках, передбачених чинним законодавством. Держава акціями товариства не володіє. Особами, які 

володіють більше 10% акцій ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», є: 

Просцено Трейдінг Лімітед (Кіпр) – 13,512% та Стремвол Холдінгс Лімітед (Кіпр) – 83,736%. 

 

1.6. Вищим органом управління ПАТ «Сумське НВО» є Загальні збори акціонерів. 

 

1.7. Середня кількість працівників протягом 2018 року складала – 4820 осіб.  

 

1.8. Основні види діяльності: 

 виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13); 

 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30); 

 установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20); 

 виробництво інших машин і устаткування загального  призначення (КВЕД 28.29); 
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 виробництво інших кранів і клапанів (КВЕД 28.14); 

 виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.в Україні (КВЕД 28.99). 

 

1.9. Опис основних видів діяльності 

ПАТ «Сумське НВО» як головна науково-технічна організація України за напрямками: обладнання 

для нафтової та газової промисловості, хімічного виробництва; насосне та центрифуговане обладнання, 

розробляє та виготовляє різноманітне обладнання практично для всіх галузей, у тому числі і атомної 

енергетики. 

2018 рік був неритмічним для товариства з огляду на завантаження виробничих потужностей, 

наявність обігових коштів. За 2018 рік на ПАТ «Сумське НВО» було реалізовано товарної продукції у 

діючих цінах на суму 837,3 млн. грн.. 

 

2. Ідентифікація та основа підготовки фінансової звітності 

Фінансова звітність  ПАТ «Сумське НВО» складена станом на 31 грудня 2018року, звітним періодом 

є 2018 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі – МСФЗ) та є фінансовою звітністю загального призначення. Датою переходу на МСФЗ є 

1 січня 2012 року.  

Ця фінансова звітність складена на основі облікових даних ПАТ «Сумське НВО» та його дочірніх 

компаній, відповідним чином скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ. 

Термін «дочірні компанії» використовується у цьому звіті для визначення компаній та інших 

суб’єктів господарської діяльності, в яких товариство володіє, прямо чи опосередковано, більш ніж 

половиною прав голосу або іншим чином може контролювати їх фінансову і операційну політику з 

метою здобуття економічних вигод. 

Ця фінансова звітність є консолідованою фінансовою звітністю. Вона включає фінансову 

звітність ПАТ «Сумське НВО» та його дочірніх компаній. 

Станом на 31.12.2018 ПАТ «Сумське НВО»  має 6 (шість) дочірніх компаній:  

 

№ Найменування дочірньої компанії 

Частка в 

статутному 

капіталі 

1 12. ТОВ "Фрунзе-Профіль" 99,00% 

2 13. ТОВ "Суми-Електрод" 99,98% 

3 14. ТОВ "Маш-Сервіс" 99,00% 

4 15. ТОВ "Фрунзе-Юбілейна" 99,98% 

5 16. ТОВ "Сумиспортінвест" 99,98% 

6 ТОВ "ПроектЕнергоСервіс" 100,00% 

 

ПАТ «Сумське НВО» та його дочірні компанії (надалі – товариство) повністю консолідуються з дати 

придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочірніми компаніями, та продовжують консолідуватися 

до дати втрати такого контролю. Фінансова звітність дочірніх компаній підготовлена за той самий звітний 

період, що і звітність материнської компанії на підставі послідовного застосування облікової політики для 

всіх компаній. Всі внутрішньогрупові залишки, операції, нереалізовані прибутки, що виникають в 

результаті здійснення операцій всередині групи, а також дивіденди, повністю виключені. 
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Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі – грн.). Фінансова 

звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо не зазначено інше. Монетарні 

активи і зобов’язання в іноземній валюті  відображені  у фінансової звітності  у гривневому  еквіваленті  за 

офіційним  курсом Національного банку України на 31.12.2018. 

14 березня 2019 року Фінансовим директором ПАТ «Сумське НВО» була затверджена консолідована 

фінансова звітність до оприлюднення. Після дати оприлюднення можливість внесення змін в цю фінансову 

звітність не передбачена. 

 

3. Економічне середовище в якому товариство здійснює свою діяльність 

Українська економіка, хоч і вважається ринковою, однак продовжує демонструвати певні 

характеристики, властиві економіці перехідного періоду. Ці характеристики включають, але не 

обмежуються, низький рівень ліквідності на ринках капіталу, високі темпи інфляції, існування валютного 

контролю, який робить національну валюту неліквідною за межами території України. Стабільність 

української економіки в значній мірі буде залежна від політики та дій уряду щодо адміністративних, 

правових та економічних реформ. Як наслідок, операції в Україні пов’язані з ризиками, які не є типовими 

для розвинених  ринків. 

Політична і соціальна напруженість, яка виникла в Україні призвела до зниження валового 

внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в 

банківському секторі та погіршенню умов кредитування. У той час як українським урядом приймаються 

стабілізаційні заходи, спрямовані на підтримку банківського сектору та забезпечення ліквідності 

українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу та його 

вартості для Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансове становище Товариства, 

результати її діяльності та економічні перспективи. 

В той час , коли керівництво вважає, що воно вживає відповідні заходи для підтримання стійкості й 

зростання бізнесу Товариства в поточних умовах, непередбачене подальше погіршення в описаних вище 

сферах може негативно вплинути на результати діяльності Товариства та її фінансове становище в мірі, яка 

в даний час  не може бути визначена. 

 

4. Плани щодо безперервної діяльності 

Товариство складає фінансову звітність на основі принципу безперервності. Управлінський персонал 

не має намірів ліквідувати товариство чи припинити діяльність.   

Внаслідок впливу негативних факторів економічного середовища товариство в 2018 році отримало 

збитки в розмірі 2 161 327 тис. грн. і станом на 31 грудня 2018  року чисті активи мали від’ємне значення. 

Управлінський персонал вживає всіх можливих заходів для подолання негативних факторів економічного 

середовища та забезпечення стабільної і прибуткової діяльності товариства в майбутньому. Плани 

управлінського персоналу включають розширення ринків збуту та збільшення обсягів продажу, порівняно з 

2017 роком, що дозволить погасити зобов’язання та зменшити витрати.  

Станом на 31 грудня 2018 року управлінським персоналом було здійснено оцінку, згідно з якою 

товариство буде в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності. 

Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, крім 

негативного впливу факторів економічного середовища, які можуть спричинити значний сумнів щодо 

здатності товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність Товариства 

підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і 

погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає 
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коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити 

подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності 

діяльності. 

  

5. Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на 

кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування 

балансової вартості активів та зобов’язань в наступному фінансовому році 

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал здійснював попередні оцінки 

впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов’язання. Такі попередні оцінки 

базуються на інформації, яка наявна на дату фінансової звітності, тому фактичні результати у 

майбутньому можуть відрізнятися від таких оцінок. Можливого суттєвого впливу інших майбутніх подій 

на оцінку активів та зобов’язань управлінський персонал не виявив. 

Функціональна валюта та валюта подання 

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. 

Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі, 

якщо не вказано інше. 

Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній 

валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення 

операції.  

         Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби 

Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно 

до принципів безперервності діяльності. 

 

Застосування нових стандартів та інтерпретацій  

При підготовці фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2018 року, Товариство 

застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є 

обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2018 року. Застосування 

доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову 

політику, фінансовий стан чи результати діяльності Товариства.   

Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 

події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких 

інші політики можуть бути доречними. 

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Товариство отримує основний дохід від діяльності з продажу продукції.  Застосування МСФЗ 15 «Дохід 

від договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу. 

З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого 

передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів, облікові політики до 

застосування якого наведені у відповідних розділах цих приміток. 
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Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО  «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності 

до МСФЗ. 

Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, 

визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або 

"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 

собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.  

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні 

класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових 

надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

6. Суттєві положення облікової політики 

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених 

у цій фінансової звітності. 

Визнання є процесом включення до балансу або до звіту про прибутки та збитки статті, яка 

відповідає визначенню елемента та відповідає критеріям визнання елемента. Критеріями для визнання 

статті є: 

а) ймовірність надходження до суб'єкта господарювання або вибуття з нього будь-якої майбутньої 

економічної вигоди, пов'язаної зі статтею; 

б) стаття має собівартість або вартість, яку можна достовірно визначити. 

Визнання передбачає словесний опис статті та грошову суму із включенням цієї суми до 

підсумків балансу та звіту про прибутки та збитки. Статті, які відповідають критеріям визнання, мають 

відображатися у балансі та звіті про прибутки та збитки. Невизнання таких статей не може бути 

виправлене шляхом розкриття застосованих облікових політик або за допомогою приміток чи 

пояснювального матеріалу. 

Концепція ймовірності використовується в критеріях визнання і належить до ступеня 

невизначеності щодо надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, пов'язаних зі статтею. Ця 

концепція відповідає невизначеності, що характеризує середовище. Оцінка ступеня невизначеності 

стосовно отримання майбутніх економічних вигід робиться на основі свідчення, яке є наявним на момент 

складання фінансових звітів. 

 

Основа (основи) оцінки, які застосовуються при складані фінансової звітності 

Фінансова звітність готується на основі історичної собівартості, за винятком: 

- оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ 

відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця 

справедлива вартість була використана як доцільна собівартість; 
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- оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 

13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових 

котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, 

аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. 

Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням 

наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. 

 

Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступень округлення 

Валютою подання фінансової звітності та валютою основного економічного середовища, у якому 

Товариство здійснює свою діяльність (функціональною валютою) є українська гривня. Якщо не вказано 

іншого, тоді цифри у фінансовій звітності наводяться у тисячах гривень. 

 

Суттєві положення облікової політики, що використані при підготовці цієї фінансової 

звітності, представлені нижче.  

 

             6.1. Основні засоби.  

Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи):  

 земельні ділянки; 

 будівлі, споруди і передавальні пристрої; 

 машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); 

 транспорті засоби; 

 інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

 інші основні засоби. 

Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за  собівартістю, що включає 

ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які 

безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, 

необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та 

відновлення території, зобов’язання за якими товариство на себе бере. 

Товариство станом на 01.01.2012 (дату переходу на МСФЗ) використало переоцінку основних 

засобів, що була проведена ТОВ «Консалтингова компанія «УВЕКОН» станом на 01.01.2011 року, як  

доцільну собівартість основних засобів.  

Подальша оцінка основних засобів здійснюється за моделлю переоцінки. Частота переоцінок 

залежить від змін справедливої вартості активів. При переоцінці об'єкту основних засобів накопичена 

амортизація на дату переоцінки віднімається із загальної балансової вартості активу, а чиста вартість 

трансформується в переоцінену вартість цього активу. Якщо балансова вартість активу збільшилася в 

результаті переоцінки, збільшення визнається в іншому сукупному доході та накопичується у власному 

капіталі під назвою «Капітал у дооцінках». Зменшення  балансової вартості активу відображається в 

іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо цього активу. Якщо кредитового 

сальдо дооцінки  недостатньо, то зменшення балансової  вартості  активу  визнається через прибуток 

(збиток). Дооцінка, що входить до власного капіталу об'єкта основних засобів, що використовується, 

переноситься на нерозподілений прибуток частинами  в розмірі різниці між амортизацією, що базується 

на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на первісній вартості активу. 

У разі, якщо актив вибуває з використання  або ліквідується сума дооцінки цього активу, що залишилась, 

переноситься прямо на нерозподілений прибуток. 
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Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати у міру здійснення. Вартість 

заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, 

списуються. 

На кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. 

Якщо такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво  переглядає балансову вартість своїх 

активів у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і 

балансової вартості цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати. 

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу 

протягом терміну їх експлуатації: 

 

Групи основних засобів Залишкові 

терміни 

експлуатації, роки 

Будинки та споруди 3 - 60 

Виробниче та інше обладнання 2 - 25 

Транспортні засоби 1 - 25 

Інші основні засоби 1 - 15 

 

Ліквідаційна вартість основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний 

час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об'єкту 

основних засобів були такими, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли товариство має 

намір використовувати актив до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого 

активу дорівнює нулю. 

Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням  

прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один 

раз на рік. 

 

6.2. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути 

ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають 

внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути 

відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні 

економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть товариству та собівартість активу 

можна достовірно оцінити. 

В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна 

оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 

збитків від зменшення корисності. 

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням 

прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один 

раз на рік. 

 

6.3. Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість – це нерухоме майно, яким товариство володіє для здобуття доходу від 

здачі його в оренду або від збільшення його вартості, або для обох цих цілей, і яке саме товариство не 
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займає. Первісна оцінка проводиться за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Подальша оцінка 

здійснюється за моделлю справедливої вартості.  

Прибутки або збитки в результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості 

відносяться на прибуток або збиток. 

Критерії, що застосовуються товариством для відділення інвестиційної нерухомості від 

нерухомості, зайнятою власником (основні засоби): 

- частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збільшення капіталу, та 

частку, яка утримується для використання в основній діяльності товариства, можна продати 

окремо; 

- якщо такі частки не можна продати окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо 

тільки незначна, не більше 10%, її частка утримується для використання в основній діяльності.  

 

6.4. Незавершені капітальні інвестиції 

Незавершеними капітальними  інвестиціями  є вартість основних засобів, будівництво яких ще не 

завершене. Амортизація на ці активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. 

Незавершене капітальне будівництво включає вартість будівельних робіт, суму інжинірингових робіт, 

інші прямі витрати та загальновиробничі витрати.  

По закінченню будівництва актив буде переведену у відповідну групу основних засобів.  

Амортизація буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та  стане  придатним до 

використання.  

Незавершене будівництво активів, які призначені для продажу, відображається в складі запасів. 

Незавершене будівництво інвестиційної нерухомості відображається як інвестиційна нерухомість. 

 

6.5. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли товариство 

стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. 

Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) 

компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від 

зменшення корисності. 

Станом на кожну звітну дату товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що 

корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської заборгованості 

зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному 

періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно 

співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від 

зменшення корисності сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка 

перевищує суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату 

сторнування. Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості визначається розрахунковим 

методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості товариства. 

 

6.6. Запаси 

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів 

включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки 

запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В 

Консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою з двох 
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величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) 

відображається з одночасним визнаннями збитків. Вартість готової продукції і незавершеного 

виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і 

відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на підставі нормативної виробничої потужності.  

Вартість рекламних запасів  відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість одиниць 

запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.   

 

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

Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли 

товариство не використовує їх в господарській діяльності, керівництво має тверді наміри їх продати 

протягом одного року з дати класифікації, ймовірність продажу висока, актив чи група можуть бути 

негайно продані в поточному стані. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 

оцінюються по найменшій з двох величин – балансовій вартості чи справедливій вартості за 

виключенням затрат на продаж.  

Доходи та витрати  від припиненої діяльності обліковуються окремо  від доходів та витрат від 

діяльності, що продовжується. Результат, за виключенням податків, відображається в звіті про сукупні 

доходи та витрати. 

Основні засоби та нематеріальні активи, які класифікуються як необоротні активи, утримувані для 

продажу, не амортизуються.  

 

6.8. Гроші та їх еквіваленти 

Кошти на депозитних рахунках з терміном погашення більше 3 місяців відображається в 

звітності як поточні фінансові інвестиції, з терміном погашення більше 12 місяців – як інші 

довгострокові фінансові інвестиції. 

 

6.9. Інвестиції в асоційовані компанії 

Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі. Асоційованою  

компанією є компанія, на яку товариство здійснює суттєвий вплив, як правило, така ситуація передбачає 

володіння від 20% до 50% прав голосу. 

Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив  на об’єкт інвестування, коли він втрачає 

повноваження брати участь у прийнятті рішень щодо фінансових та операційних політик цього об’єкта 

інвестування. Втрата суттєвого впливу може відбуватися зі зміною або без зміни абсолютних чи 

відносних прав власності. У разі втрати суттєвого впливу товариство оцінює і визнає  інвестиції  за 

справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю інвестиції на момент втрати суттєвого впливу 

і її справедливою вартістю  визнаються в складі прибутків чи збитків. Якщо частка товариства в збитках 

асоційованої компанії рівна або перевищує її частку в цій асоційованій компанії, товариство не визнає 

подальші збитки, крім випадків, коли вона узяла на себе зобов'язання або здійснила платежі від імені 

асоційованої компанії. 

  

6.10. Фінансові активи, доступні для продажу 

Фінансові активи, доступні для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за 

договором у відношенні таких активів. Первісна їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, 

до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових активів. 

Справедлива вартість визначається на базі котирувальної ринкової ціни. Якщо фінансовий актив не 

має котирувань, то такий фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, яка базується на 
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результатах нещодавнього продажу непов’язаним третім сторонам, або шляхом розрахунку 

дисконтованих грошових потоків (лише для боргових цінних паперів). Виняток складають інвестиції 

в інструменти власного капіталу, за якими відсутні котирувальні ринкові ціни на активному ринку та 

чия справедлива вартість не може бути надійно оцінена, а також пов’язані з ними похідні 

інструменти, які оцінюються за собівартістю. Проценти за фінансовими активами, доступними для 

продажу, розраховані за  методом ефективної ставки, відображаються в Консолідованому Звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за статтею «Інші фінансові доходи». Дивіденди за 

доступним для продажу інструментом власного капіталу визнаються як прибуток, коли встановлено 

право товариства на отримання платежу. 

Зміни справедливої вартості вказаної категорії фінансових активів відображаються в іншому 

сукупному доході (та, відповідно, у власному капіталі)  у тому періоді, у якому вони виникли. Якщо 

зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому 

сукупному доході та є об’єктивне свідчення зменшення корисності активу, кумулятивний збиток, 

який був визнаний в іншому сукупному доході, виключається з власного капіталу і визнається у 

прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації в сумі, яка дорівнює різниці між 

вартістю його придбання і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення 

корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку.  

Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого як 

доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об’єктивно  пов’язаним із подією, що має 

місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток від зменшення корисності сторнується і 

визнається у прибутку чи збитку. Збитки від зменшення корисності інвестицій в інструменти власного 

капіталу, визнані в прибутку чи збитку, не сторнуються. 

 

6.11. Інвестиції, утримувані до погашення 

Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором 

щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, 

які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою 

вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного періоду 

товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних до 

погашення, зменшилася. При наявності об’єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення 

корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як різниця між 

балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, 

дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за 

інвестиціями, утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця 

між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, 

дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається витратами звітного 

періоду.  

Зменшення корисності фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю.  

 Збитки від зменшення корисності визнаються у складі прибутку або збитку у міру їх виникнення 

в результаті однієї або більше подій («збиткових подій»), що відбулися після первинного визнання 

фінансового активу і що впливають на суми або терміни розрахункових майбутніх грошових потоків, які 

пов'язані з фінансовим активом або з групами фінансових активів, якщо дані збитки можна оцінити з 

достатньою мірою точності. Якщо товариство визначає, що не існує об'єктивних ознак зменшення 

корисності для фінансового активу, що оцінений на індивідуальній основі, незалежно від того, є актив 
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індивідуально істотним чи ні, він включається в групу фінансових активів з подібними характеристиками 

кредитного ризику і ця група оцінюється на предмет зменшення корисності на колективній основі. 

Основними факторами, які враховує товариство  при оцінці фінансового активу на предмет  його 

знецінення, є прострочений статус, значні фінансові труднощі контрагента, погіршення 

платоспроможності та інші, що здійснюють негативний вплив на контрагента. 

Якщо в подальшому сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення може бути 

об'єктивно віднесене до події, яка відбулася після визнання зменшення корисності (як, наприклад, 

підвищення кредитного рейтингу дебітора), раніше визнаний збиток від знецінення сторнується. Активи, 

погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву під знецінення після завершення 

всіх необхідних процедур для відшкодування і після визначення остаточної суми збитку. Повернення раніше 

списаних сум  відображається через прибутки. 

 

6.12. Забезпечення 

Забезпечення визнаються тоді, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне 

зобов’язання, яке виникло у результаті минулих подій і ймовірно, що для погашення цього зобов’язання 

потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди та розмір таких 

зобов’язань можна достовірно оцінити. 

Забезпечення створюються товариством для відшкодування наступних (майбутніх) витрат: 

 виплату відпусток працівникам; 

 виконання гарантійних забезпечень; 

 реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності; 

 виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів  визнається  в сумі очікуваного збитку тоді, 

коли витрати для виконання зобов’язань перевищують доходи від контракту. 

Залишок забезпечення переглядається  кожний рік станом на 31 грудня і у разі потреби коригується 

(збільшується, зменшується). 

 

6.13. Умовні зобов'язання та умовні активи 

Умовні зобов’язання не визнаються в Консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан), але 

розкриваються в примітках до фінансової звітності, за  виключенням випадків коли ймовірність відтоку 

ресурсів у результаті погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Консолідованому балансі 

(Звіті про фінансовий стан), але розкривається у примітках до фінансової звітності у тому випадку, коли 

існує вірогідність надходження економічних вигод. 

 

6.14. Оренда 

Якщо товариство є орендарем за угодою про операційну оренду, орендні платежі визнаються як 

витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про 

фінансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що дорівнюють 

справедливій вартості орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони менші за справедливу 

вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. 

Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленні теперішньої вартості мінімальних орендних 

платежів, є припустима ставка відсотка при оренді. В подальшому мінімальні орендні платежі 

розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати 

розподіляються на кожен період протя-гом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу 

періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні плати відображаються як 

витрати в тих періодах, у яких вони понесені. 
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Необоротні активи, отримані за договором фінансової оренди, обліковуються відповідно до 

МСБО 16 «Основні засоби» або МСБО 38 «Нематеріальні активи».  

 

6.15. Доходи та витрати 

Виручка  визнається в тому випадку, коли отримання економічних вигід оцінюється як ймовірне, і 

якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від дати здійснення платежу. Виручка оцінюється за 

справедливою вартістю отриманої компенсації або за вартістю винагороди, що належить до отримання, з 

врахуванням визначених в договорі умов платежу, за виключенням податків. Виручка від продажу товарів 

визнається в момент передачі ризиків та вигід від володіння товаром покупцеві. У разі, коли товариство 

погоджується доставити вантаж до певного місця, виручка визнається в момент передачі вантажу покупцеві 

в обумовленому місці. 

Виручка від надання послуг визнається в момент завершення робіт.  

Процентний дохід та витрати за всіма фінансовими інструментами, що оцінюються за 

амортизованою собівартістю, та фінансовими активами, доступними для продажу, визнаються з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентний дохід включається до складу фінансових 

доходів в Консолідованому звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).  

Дивіденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання.  

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду,  оцінюється  за прямолінійним 

методом протягом строку оренди. 

Витрати за позиками включають сплату відсотків та інші витрати, понесені товариством у зв’язку з 

отриманням позик. Витрати за позиками, які пов’язані з придбанням, будівництвом чи виробництвом 

активу, який обов’язково потребує  довготривалого періоду для його підготовки до використання або 

продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати за позиками 

відносяться до витрат в тому періоді, в якому були понесені. Товариство капіталізує витрати за позиками, 

що понесені у зв’язку з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов’язково потребує  

довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу. 

 

6.16. Кредиторська заборгованість за  основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, коли контрагент виконав свої 

зобов'язання за договором, і відображається  за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної процентної ставки. 

 

6.17. Винагороди працівникам 

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок відносно працівників товариства, щорічна оплата 

відпустки і оплата тимчасової непрацездатності, премії та негрошова винагорода (медичне 

обслуговування) нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками 

товариства. 

 

Пенсії та інші  винагороди працівникам по закінченні трудової діяльності 

Згідно з вимогами законодавства України, державна пенсійна система передбачає розрахунок 

поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. 

Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу 

працівників на пенсію майже усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту.  

Товариство бере  участь в державному пенсійному плані з визначеною виплатою, який передбачає 

достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на певних робочих місцях зі шкідливими і 
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небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому працівникові щомісячні пенсії 

до того часу, поки цей працівник, не досягне звичайного пенсійного віку. Щомісячно товариство сплачує 

грошові кошти до Пенсійного Фонду та накопичує зобов’язання перед теперішніми працівниками. 

Пенсійне забезпечення розраховується за формулою, яка, в числі іншого, визначається середньою 

заробітною платою кожного працівника, його загальним трудовим стажем і загальним стажем роботи на 

певних посадах (за категоріями «Списку № 1» і «Списку № 2»).  

Окрім обов’язкового фінансування пільгових державних пенсій, товариство добровільно надає 

своїм працівникам ряд довгострокових соціальних пільг, визначених Колективним договором, що 

пов’язані з виплатами до ювілейних дат та при виході на пенсію. Всі ці пільги носять характер планів з 

визначеною виплатою. 

Таким чином, програма товариства складається з пенсійних та довгострокових соціальних пільг. 

Пенсійні виплати складають основну частину програми. 

Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується щорічно незалежними  актуаріями із 

застосуванням методу прогнозної умовної одиниці. Поточна сума пенсійних зобов’язань визначається 

шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням 

процентних ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими в тій самій 

валюті, в якій здійснюються  виплати, а термін погашення яких приблизно відповідає терміну цього 

зобов’язання. У зв’язку з тим, що в Україні відсутній розвинутий ринок облігацій, деномінованих у 

гривні, з тривалим строком погашення (більше 10 років), для розрахунку були використані поточні 

ринкові ставки для дисконтування відповідних короткострокових платежів и розрахована ставка 

дисконтування для довгострокових зобов’язань шляхом екстраполяції поточних ринкових ставок за 

кривою дохідності. В 2017 році ставка дисконтування була визначена на рівні 11,83% , яка відображає 

розрахунковий розподіл виплат винагород в часі та їх розмір. 

В 2011 році були внесені зміни до МСБО 19 «Виплати працівникам», які суттєво змінюють 

порядок обліку винагород працівникам. Датою набрання чинності і застосування переглянутого 

стандарту є періоди, що починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати.  

Облікова політика товариства з 1 січня 2013 року ґрунтується на: 

 визнанні на початок періоду застосування змін до МСБО 19, а саме, з 01.01.2013 р. невизнаних на 

31.12.2012 р. вартості послуг минулих періодів (21 632) тис. грн. та невизнаних актуарних збитків 

9 423 тис. грн. з коригуванням в капіталі; 

 негайному визнанні актуарних прибутків та збитків (результатів повторного вимірювання) у складі 

іншого сукупного доходу (витрат); 

 негайному визнанні вартості послуг минулих періодів в тому періоді, в якому відбудеться зміна умов 

пенсійного плану незалежно від того, виникло чи не у працівника право на отримання виплат за 

планом. 

Стандарт вимагає застосовувати для інших довгострокових винагород працівникам спрощений 

метод обліку. На відміну від методу обліку, що вимагається для винагород по закінченню трудової 

діяльності, в рамках даного методу переоцінки (актуарні прибутки/збитки) не визнаються у складі іншого 

сукупного доходу. 

У відповідності до умов перехідного періоду, товариство повинно застосовувати переглянутий 

стандарт ретроспективно, згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», 

за виключенням того, що товариство не повинно коригувати балансову вартість активів, які не 

знаходяться в сфері  застосування МСБО 19 (переглянутого), з урахуванням змін витрат на виплату 

винагороди працівникам, які були включені у первісну вартість до дати первісного застосування. 
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6.18. Припинення визнання фінансових зобов'язань 

Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і лише тоді, коли зобов'язання 

товариства врегульовані або анульовані або термін їх дії закінчився. 

 

6.19. Акціонерний капітал 

Номінальна вартість простих та привілейованих акцій, дозволених до випуску відображається у 

складі акціонерного капіталу. Перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених 

акцій враховується у складі емісійного доходу в капіталі. 

Товариство  формувало статутний капітал в 1994 році, коли функціональна валюта України була 

валютою гіперінфляційної економіки. МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» вимагає 

перерахунку складових власного капіталу товариства (крім нерозподіленого прибутку та будь-якої 

дооцінки) з використанням загального індексу цін. Управлінський персонал товариства прийшов до 

висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»,  в частині 

перерахунку статутного капіталу, може ввести в оману користувачів фінансової звітності і суперечить 

меті фінансової звітності, зазначеній в Концептуальній основі. Керівництво товариства, керуючись 

пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фінансової звітності», прийняло рішення відхилитись від  вимог 

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».  

 

6.20. Виплати, основані на акціях 

Дивіденди відображаються  в тому періоді, в якому вони оголошені. Інформація про дивіденди, що 

оголошені після звітного періоду, але до того, як фінансова звітність була затверджена до випуску, 

відображається  в примітці «Події  після закінчення звітного періоду». 

Базисний прибуток (збиток) на акцію обчислюється шляхом ділення прибутку (збитку), на 

середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу протягом звітного періоду 

(знаменник). 

 

6.21. Податок на прибуток 

 Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, 

розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та 

відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають 

внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених 

податкових зобов’язань. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають 

оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи 

зобов’язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний 

прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком 

ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або 

зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли 

відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового 

зобов’язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому самому 

періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути віднесений 

на попередній або послідуючий період. У випадках, коли немає достатніх відстрочених податкових 

зобов’язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив відображається в тій мірі, в якій 

ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах.  
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6.22. Податок на додану вартість 

Дохід, витрати та активи визнаються за виключенням  податку на додану вартість, крім випадків, 

коли ПДВ, виник при покупці активів або понесенні витрат, який не відшкодовується з бюджету. В 

такому випадку ПДВ включається до вартості активу  або витрат. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованість  за товари, 

роботи, послуги відображаються з врахуванням ПДВ.  Аванси отримані та аванси сплачені 

відображаються без ПДВ. 

 

6.23. Операції зі зв’язаними сторонами 

 В ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції із зв’язаними сторонами. 

Товариство до зв'язаних сторін  відносить: 

- юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія); 

- юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати 

на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на 

діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства); 

- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії; 

- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником; 

- фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії; 

- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на 

діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії. 

Операції із зв’язаними сторонами відображаються  за справедливою вартістю. Основою для 

судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами та  аналіз ефективної 

процентної ставки.  

 

6.24. Взаємозалік статей активів та зобов’язань 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання згортаються, а в балансі відображається згорнутий 

залишок, тільки якщо товариство має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір 

або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При обліку передачі 

фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий 

актив та пов’язане з ним зобов’язання.  

 

6.25. Звітність за сегментами 

Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу товариства, який займається або постачанням 

послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктів в межах 

конкретного економічного середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує 

прибутковість, відмінні від тих, які притаманні іншим сегментам. Товариство оперує в одному сегменті - 

виробництво і продаж виробів машинобудівної промисловості. Виробництво продукції здійснюється в 

Україні. Всі вироблені вироби схожі за своєю природою, і їм властиві схожі ризики. Звітність за 

сегментами товариством не складається. 

 

 

6.26. Консолідована фінансова звітність.  

Товариство та його дочірні компанії повністю консолідуються з дати придбання, тобто, з дати 

отримання контролю над дочірніми компаніями, та продовжують консолідуватися до дати втрати 
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такого контролю. Фінансова звітність дочірніх компаній підготовлена за той самий звітний період, 

що і звітність товариства (материнської компанії) на підставі послідовного застосування облікової 

політики для всіх компаній групи. Всі внутрішньогрупові залишки, операції, нереалізовані прибутки, 

що виникають в результаті здійснення операцій всередині групи, а також дивіденди, повністю 

виключаються. 

Якщо група втрачає контроль над дочірньою компанією, вона:  

- припиняє визнання активів та зобов’язань дочірньої компанії; 

- визнає справедливу вартість отриманої винагороди; 

- визнає справедливу вартість інвестиції, що залишилася;  

- визнає отриманий в результаті операції прибуток або збиток у складі прибутків або збитків;  

- перекласифіковує частку материнської компанії в раніше визнаних компонентах іншого сукупного 

доходу до складу прибутків або збитків, або нерозподіленого прибутку, в залежності від вимог.  

 

6.27. Об’єднання бізнесу та гудвіл 

Об’єднання бізнесу обліковується за методом придбання. Вартість придбання оцінюється як сума 

переданої винагороди, оціненої за справедливою вартістю на дату придбання, і неконтрольованої частки 

участі в об’єкті придбання. Для кожної операції з об’єднання бізнесу товариство оцінює неконтрольовану 

частку участі в об’єкті придбання або за справедливою вартістю, або за пропорційною часткою в 

ідентифікованих чистих активах об’єкта придбання. Витрати, понесені у зв’язку з придбанням, 

включаються до складу адміністративних витрат.  

При поетапному об’єднанні бізнесу покупець переоцінює свою раніше утримувану частку 

участі в капіталі об’єкта придбання за її справедливою вартістю на дату придбання та визнає 

остаточний прибуток або збиток, якщо такий існує, в прибутку чи збитку або іншому сукупному 

прибутку, залежно від обставин.  

Гудвіл первісно оцінюється за первісною вартістю, що визначається як перевищення суми 

переданої компенсації та визнаної неконтрольованої частки участі над сумою чистих 

ідентифікованих придбаних активів і прийнятих зобов’язань. Якщо передана компенсація менше, ніж 

справедлива вартість чистих активів об’єкта придбання, різниця визнається у складі прибутків або 

збитків. В подальшому гудвіл оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням збитків від 

зменшення корисності. 

 

6.28. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 

У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про 

елементи фінансових звітів:   

1. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до 

затвердження фінансових звітів до випуску.  

2. Товариство  виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті 

фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом: 

a) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому відбулася 

помилка; або 

б) перерахування залишків активів, зобов’язань та власного капіталу на початок періоду за самий перший 

з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених попередніх 

періодів. 

Помилку попереднього періоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за 

винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний вплив 
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помилки.  Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період помилки щодо порівняльної 

інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, товариство перераховує залишки 

активів, зобов’язань та власного капіталу на початок самого першого періоду, для якого можливе 

ретроспективне перерахування (який може бути поточним періодом). Якщо неможливо визначити 

кумулятивний  вплив, на початку поточного періоду, помилки на всі попередні періоди, товариство 

перераховує порівняльну інформацію для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої 

дати. 

 

6.29. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики 

Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу товариства формування 

суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми 

активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо 

потенційних активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та 

припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових 

оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які 

впливають такі оцінки. 

Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у 

фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок. 

 

Принципи оцінки за справедливою вартістю. 

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 

4) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань; 

5) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів 

або зобов’язань або прямо, або опосередковано; 

6) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна 

спостерігати. 

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є ціни 

котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, 

якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані 

ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між 

зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення 

справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному 

ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на 

найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ.  

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартість, 

застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну 

справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета 

застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між 

незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на 

основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники 

(та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично товариство обстежує методи оцінювання 

та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з 

такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.  

Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках:   
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- вартість грошей у часі; 

- кредитний ризик; 

- ціни на валютних біржах; 

- товарні ціни; 

- ціни на інструменти капіталу; 

- волатильність; 

- ризик дострокового погашення та ризик відмови; 

- витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання. 

 

7. Перехід на нові та переглянуті стандарти 

Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2018 року і пізніше.  

Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» набирає чинності з 01 січня 2018 року. 

Стандарт застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається виконання 

перерахунку за попередні періоди у відношенні класифікації та оцінки (включаючи зменшення 

корисності). У відповідності до МСФЗ 9, існує три категорії обліку боргових інструментів: за 

амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за справедливою 

вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є аналогічними до діючих вимог 

МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими активами та від того, чи 

включають контрактні потоки грошових коштів платежі за основною сумою заборгованості і 

проценти. Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Однак, 

керівництво може прийняти безвідкличне рішення про представлення змін справедливої вартості в 

іншому сукупному доході, якщо даний інструмент не відноситься до категорії «утримувані для 

торгівлі». Якщо ж він відноситься до категорії «утримувані для торгівлі», то зміни справедливої 

вартості включаються до складу прибутків/ збитків. Всі інші інструменти (у тому числі всі похідні 

інструменти), оцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін у складі прибутку або 

збитку. МСФЗ 9 містить «три етапний» підхід до обліку кредитних збитків, який заснований на 

змінах кредитної якості фінансових активів з моменту їх первісного визнання. При значному 

збільшенні кредитного ризику зменшення корисності оцінюється за допомогою очікуваних 

кредитних збитків за весь строк дії кредиту, а не за 12 місяців. Переглянутий варіант МСФЗ 9 

представляє нову модель обліку хеджування, яка розроблена, щоб бути більш тісно пов'язана з тим, 

як суб'єкт господарювання здійснює діяльність з управління ризиками при хеджуванні фінансових і 

нефінансових ризиків. Товариство не застосовувало МСФЗ 9 (2014) до своєї фінансової звітності за 

2017 рік. За оцінками керівництва товариства, застосування стандарту в майбутньому може суттєво 

вплинути на вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань. Однак, до того часу, поки не буде 

завершена детальна перевірка, неможливо зробити обґрунтовану оцінку впливу МСФЗ 9 на 

майбутню фінансову звітність Компанії. 

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до  першої річної фінансової 

звітності за період, що починається з або після 1 січня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину 

комплексну модель обліку виручки на основі п'ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до 

всіх договорів з клієнтами, а саме: 

- ідентифікувати договір з клієнтом; 

- ідентифікувати зобов'язання щодо виконання; 

- визначити ціну операції; 

- розподілити ціну операції на зобов'язання щодо виконання;  

- визнавати  виручку у певний момент часу або з плином часу задоволення зобов'язання щодо 

виконання.  
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МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що 

починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює облік операційної та фінансової оренди 

для орендарів єдиною моделлю. На дату початку оренди визнається актив в формі права 

використання в сумі зобов’язання за майбутніми орендними платежами плюс первісні прямі витрати. 

В подальшому актив в формі права використання оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням 

амортизації та збитків від зменшення корисності (крім інвестиційної нерухомості або основних 

засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю). Зобов’язання оцінюється за теперішньою 

вартістю майбутніх орендних платежів, виходячи із строку оренди, який включає періоди, у 

відношенні яких існує достатня впевненість в продовженні. Комбіновані договори оренди та надання 

послуг повинні розділятися на компоненти, при цьому актив в формі права використання та 

зобов’язання формуються лише виходячи з компонента оренди. Витрати з операційної оренди будуть 

замінені процентними витратами за зобов’язанням та витратами з амортизації активу, що призведе до 

визнання більш високих витрат на початку строку оренди та більш низьких – в кінці строку. 

Стандарт може застосовуватись повністю ретроспективно або без перерахунку інформації за 

порівняльний період з визнанням сумарного ефекту від первісного застосування стандарту як 

коригування вхідних залишків. Товариство не застосовувало МСФЗ 16 до своєї фінансової звітності 

за 2017 рік. За оцінками керівництва товариства, застосування стандарту в майбутньому суттєво 

вплине на вартість активів і зобов’язань, а також на характер та розмір витрат. Однак, до того часу, 

поки не буде завершена детальна перевірка, неможливо зробити обґрунтовану оцінку впливу МСФЗ 

16 на майбутню фінансову звітність Компанії. 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності за 

період, що починається з або після 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти». У 

відповідності до МСФЗ 17, компаніям необхідно буде застосовувати модель поточної оцінки, яка 

передбачає здійснення переоцінки в кожному звітному періоді. Контракти оцінюються із 

застосуванням таких елементів, як: 

 дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;  

 коригування на очевидний ризик; 

 сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, який 

визнається рівномірно.  

 

 

8. Перекласифікації та виправлення помилок в фінансовій звітності 

В порівнянні дані за попередній рік, що наведені в цій фінансовій звітності, були змінені декілька 

статей Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) з одночасним зменшенням нерозподіленого 

у зв’язку з отриманням додаткової інформації, а саме: Було змінено наступні статті фінансової звітності: 

 

 

 

Назва рядка балансу 

 

Коригування раніше 

нарахованого 

резерву під ДЗ по 

ДП 

 

 

Коригування згідно 

Актів виконаних робіт 

минулих періодів 

 

 

Новий залишок на 

01.01.2018р. 

Запаси 0 -346 1 614 453 

Незавершене 

виробництво 

0 -346 1 217 190 
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Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

4 314 250 2 112 962 

Інші оборотні активи 0 616 58 769 

Зміни за розділом ІІ 

Активу Балансу 

4 314 520 5 791 754 

Зміни за Підсумком 

Активу Балансу 

4 314 520 6 624 686 

Нерозподілений 

прибуток (непокритий 

збиток) 

4 314 923 -5 185 747 

Зміни за розділом І 

Пасиву Балансу 

4 314 923 -4 239 173 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

0 -2 286 2 101 008 

Інші поточні 

зобов’язання 

0 1 846 2 808 722 

Зміни за розділом ІV 

Пасиву Балансу 

0 -403 10 643 636 

Зміни за Підсумком 

Пасиву Балансу 

4 314 520 6 624 686 

 

Частки участі в інших суб'єктах господарювання 

Частки участі в дочірніх підприємствах 

Група складається з материнського підприємства – Публічного акціонерного товариства «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання» та його дочірніх компаній. 

Протягом 2018 року товариство набуло частку  ТОВ "ПроектЭнергоСервис" г. Астана, 010000, 

район Есиль, Кабанбай батыра, 34/1, оф.23, БИН: 110440005403. 

Станом на кінець звітного року не існувало суттєвих обмежень на здатність материнського 

підприємства мати доступ до активів, використовувати активи та погашати зобов'язання групи. Права 

захисту неконтрольованих часток не обмежували значно здатність материнського підприємства мати 

доступ до активів використовувати активи та погашати зобов'язання групи. 

Контрактні угоди, які могли б вимагати від материнського підприємства та його дочірніх 

підприємств надати фінансову підтримку консолідованому структурованому суб'єктові господарювання, 

протягом звітного року та попереднього року не укладались. 

Протягом звітного року материнське підприємство та його дочірні підприємства не надавало 

фінансову або іншу підтримку консолідованому структурованому суб'єктові господарювання.  

Материнське підприємство не має намірів надати фінансову або іншу підтримку консолідованому 

структурованому суб'єктові господарювання, в тому числі намірів допомогти структурованому суб'єктові 

господарювання в отриманні фінансової підтримки. 

 

Частки участі в асоційованих підприємствах 

 



198 

 

 

Асоційованим підприємством, яке є стратегічним для діяльності материнської компанії, є 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання». 

ПАТ «Сумське НВО»  має частку участі в асоційованих підприємствах – товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (частка власності станом на 

31 грудня 2018 року складала 21,68%, собівартість інвестиції – 216 365 тис. грн.) та консорціуму 

«Атоммашпроект» (Консорціум «Атоммашпроект» код ЄДРПОУ 34592533; Україна, 40004, м. Суми, 

ковпауівський р-н, вул Горького, 58; частка власності станом на 31.12.2018 року складала 50%, 

собівартість інвестиції – 50 тис. грн.). 

 

Станом на 31 грудня 2018 року умовних зобов'язань, пов'язаних з участю в асоційованому 

підприємстві не існувало. 

 

Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи  компанії представлені в фінансовій звітності наступним чином: 

Стаття Код рядка 31 грудня 2017 31 грудня 2018 

Нематеріальні активи 1000 17 591 15 015 

   первісна вартість 1001 32 485 33 020 

   накопичена амортизація 1002 14 894 18 005 
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Основні засоби  

 

Фінансові інвестиції 

 

 

 

 

 

 

Структура основних 

засобів 
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УСЬОГО 

Балансова вартість на 

початок періоду, у т.ч. 141 072 31 550 13 661 14 873 178 629 0 6 142 385 927 

первісна (переоцінена) 

вартість 186 898 53 266 24 006 29 057 248 206 528 22 087 564 048 

знос -45 826 -21 716 -10 345 -14 184 -69 577 -528 -15 945 -178 121 

Придбано за кошти 671 1 377   342 10 498 15 771 13 674 

Перекласифікація, у 

т.ч.                 

перекласифікація 

первісної 

(переоціненої ) 

вартості  31     -2 -29       

перекласифікація 

зносу  -31     2 29       

Вибуття 14 591 914 1 85 25   15 15 631 

вибуття первісної 

(переоціненої ) 

вартості  19 678 2 143 12 584 985   636 24 038 

вибуття зносу 5 087 1 229 11 499 960   621 8 407 

                  

Амортизаційні 

відрахування 7 338 4 855 2 304 2 164 22 264   1 184 40 109 

                  

Балансова вартість на 

кінець періоду, у т.ч. 119 814 27 158 11 356 12 966 166 838 15 5 714 343 861 

первісна (переоцінена) 

вартість 167 922 52 500 23 994 28 813 257 690 543 22 222 553 684 

знос -48 108 -25 342 - 12 638 -15 847 -90 852 -528 -16 508 -209 823 
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Фінансові інвестиції, що включені до статей Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) 

«Довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру: 

Вид фінансових інвестицій 

Станом на кінець звітного 

періоду 

Станом на початок звітного 

періоду  
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Інші довгострокові фінансові інвестиції: 

Акції - 2 000 - - - 2 000 - - 

Облігації - - - - - - - - 

Частки у статутному капіталі - 

11 

325 - - - 11 160 - - 

Депозити - - - - - - - - 

Інші - - 2 382 - - - 2 446 - 

Всього - 

13 

325 2 382 - - 13 160 2 446 - 

Поточні фінансові інвестиції 

Акції - - - - - - - - 

Облігації - - - - - - - - 

Частки у статутному капіталі - - - - - - - - 

Депозити - - 58 753 - - - 66 914 - 

Інші - - - - - - - - 

Всього - - 58 753 - - - 66 914 - 

 

Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені акціями та інвестиційними сертифікатами, що 

не мають котирувань на активному ринку, а також частками в статутному капіталі товариств. Інвестиції 

відображені в балансі товариства за собівартістю. Протягом 2018 року збиток від зменшення корисності 

фінансовий інвестицій, доступних для продажу, склав 64 тис грн. 

 

Кредити банків 

 

Станом на 31.12.2018 та 31.12.2017 року товариство не мало довгострокових кредитів банків. 

Інформація щодо короткострокових кредитів представлена нижче: 

 

Назва банку 

Валюта 

кредиту 

Залишок заборгованості на 31.12.2018, 

тис. грн. 

ПАТ «ПУМБ» дол. 886 024 



201 

 

 

США 

ПАТ «ІНГ Банк Україна» 

дол. 

США 227 044 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 

дол. 

США 487 460 

АТ «Сбербанк» 

дол. 

США 719 895 

ПАТ «Промінвестбанк» 

дол. 

США 1 691 158 

ПАТ «ВБР» 

дол. 

США 553 765 

Всього   4 565 346 

 

 

Назва банку 

Валюта 

кредиту 

Залишок заборгованості на 31.12.2017, 

тис. грн. 

ПАТ «ПУМБ» 

дол. 

США 898 151 

ПАТ «ІНГ Банк Україна» 

дол. 

США 230 151 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 

дол. 

США 494 132 

АТ «Сбербанк» 

дол. 

США 729 748 

ПАТ «Промінвестбанк» 

дол. 

США 1 714 304 

ПАТ «ВБР» 

дол. 

США 561 344 

Всього   4 627 830 

 

Дебіторська заборгованість 

 

Згідно з обліковою політикою, резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості 

нараховується в процентному відношенні залежно від періоду прострочення заборгованості від 366 до 

730 днів – 10%, від 730 до 1095 днів – 20%, більше 1095 днів – 100%. Протягом 2018 року було створено 

резерв під зменшення корисності в сумі 797 873 тис. грн., списано дебіторської заборгованості за рахунок 

резерву – 377 тис. грн., сторновано резерву на суму 466 тис. грн. 
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Дебіторська 

заборгованість 

Залишок 

на 

початок 

звітного 

періоду  

Створено 

резерву  

Списано 

дебіторської 

заборгованості 

за рахунок 

резерву 

Сторнування 

резерву  

 

 

Курсова 

різниця 

(+/-) 

Залишок на 

кінець 

звітного 

періоду  

Дебіторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, 

послуги 30 703 17 104 (144) (7) 

 

 

 

(1 021) 

46 635 

Дебіторська 

заборгованість 

за 

розрахунками 

за виданими 

авансами 2 054 574 (232) (449) 

 

 

 

- 

1 947 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 200 328 780 195 (1) (10) 

 

 

(2 669) 977 843 

Всього 233 085 797 873 (377) (466) (3 690) 1 026 425 

 

Розкриття доходів та витрат 

 

Стаття За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 837 323 995 225 

Інші операційні доходи 109 297 237 034 

Доход від участі в капіталі 165 12 558 

Фінансові доходи 70 036 2 087 

Інші доходи 510 11 789 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) (961 695) (1 173 989) 

Адміністративні витрати (120 946) (138 738) 

Витрати на збут (28 988) (34 647) 

Інші операційні витрати (1 391 272) (92 462) 

Фінансові витрати (668 947) (835 451) 

Втрати від участи в капіталі (2 587) - 

Інші витрати (2 511) (24 345) 
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Розкриття інформації  щодо зв’язаних сторін. 

 

У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» товариство 

розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв'язаними сторонами. 

До зв'язаних сторін товариство відносить: 

- юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія); 

- юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати 

на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на 

діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства); 

- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для товариства; 

- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому товариство є контролюючим учасником; 

- фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу товариства; 

- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на 

діяльність товариства, та членів провідного управлінського персоналу товариства. 

 

Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за звітний період: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінськи

й персонал 

Асоційова

ні 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - 8 230 5 486 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - (72 905) (9 475) 

Інші операційні доходи - - - 55 10 757 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні 

витрати                
- - - (6 597) - 

 

Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за попередній період:  

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінськи

й персонал 

Асоційова

ні 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - 8 762 4 377 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - (159 139) (28 773) 

Інші операційні доходи - - - 119 7 845 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні 

витрати                
- - - (14 571) (5) 

 

Залишки за операціями зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року: 
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Найменування статті 
Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контроле

м 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
- - - 10 871 1 932 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
- - - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
- - - 48 841 462 

Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги - - - 1 371 194 15 278 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - 216 365  

 

Залишки за операціями зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 року: 

 

Найменування статті 
Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контроле

м 

Провідний 

управлінськи

й персонал 

Асоційован

і компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
- - - 1839 4903 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
- - - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
- - - 12 850 940 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
- - - 1 317 055 23 276 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - 216 365 - 

 

 

Умовні активи та зобов’язання 

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року товариство не визнавало умовних активів 

та умовних зобов’язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно 

до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 

 

Операції з інструментами власного капіталу 

Протягом 2018 року товариство не здійснювало операцій з інструментами власного капіталу. 

Протягом 2018 року товариство не призначало фінансові інструменти інструментами хеджування 

та не оформлювало документацію про цілі управління ризиком і стратегію хеджування.  
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10. Інформація про виконання значних правочинів 

Значні правочини,  тобто правочини  (крім правочинів з розміщення товариством власних акцій), 

учинені товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 10 і 

більше відсотків вартості активів товариства станом на 31.12.2015 року,  здійснені відповідно до Закону 

України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та Статуту товариства. 

 

11. Інформація про вчинення товариством правочинів в яких є зацікавленість. 

Протягом 2018 року товариство не здійснювало правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, 

відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI. 

 

12. Інформація про корпоративне управління, у відповідності до Закону України  «Про акціонерні 

товариства» від 17.09.2008 № 514-VI 

Корпоративне управління товариством – це система відносин, яка визначає правила та процедури 

прийняття рішень щодо діяльності товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов’язків 

між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним. 

Система корпоративного управління ПАТ «Сумське НВО» має наступну структуру: 

1. Загальні збори – Вищий орган Товариства. 

2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 

визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публічного акціонерного 

товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», контролює та регулює діяльність 

генерального директора Товариства. 

3. Генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства, який в межах 

компетенції, визначеної законодавством та Статутом, здійснює управління поточною діяльністю 

Товариства. 

4. Ревізійна комісія Товариства – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної 

законодавством, Статутом та Положенням «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», здійснює перевірку господарської діяльності 

Товариства. 

Загальними зборами акціонерів  були затверджені наступні документи, що регламентують 

функціонування системи корпоративного управління ПАТ «Сумське НВО»: 

- Положення про Загальні збори акціонерів; 

- Положення про Наглядову раду; 

- Положення про Ревізійну комісію. 

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» згідно зі Статутом товариства складається з п’яти членів, 

які обираються загальними зборами з числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi iнтереси . Членом 

Наглядової ради може бути лише фізична особа. 

Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою 

більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час 

переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. 

  

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених 

Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в 

межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, 

внесення змін до них; затвердження організаційної структури управління Товариства; створення, 
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реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, 

затвердження їх положень, внесення змін до них; вирішення усіх питань щодо скликання та проведення 

Загальних зборів, зокрема підготовка, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття 

рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до порядку 

денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); прийняття рішення про 

проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, 

встановлених законодавством; обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, 

встановлених законодавством; прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії 

зберігачу або депозитарію, затвердження умов договору про передачу таких повноважень; у випадках, 

передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні 

збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних 

зборів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 

Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; затвердження форми і тексту бюлетенів 

для голосування на Загальних зборах; вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників 

аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, 

представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких 

інших осіб; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення 

про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, векселів та податкових векселів, 

затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп; затвердження 

ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках 

його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання 

оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження 

умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, 

укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним 

директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою 

Наглядовою радою; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.  

 Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює 

керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної 

Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні; прийняття рішення про відсторонення 

Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, 

передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка 

тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово 

здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю 

Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено 

у рішенні при її обранні; визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, 

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного 

законодавством; вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-

фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі 

міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; 

надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи 
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вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в 

тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів 

таких юридичних осіб або змін до них; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради 

законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття 

рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом  13.2 Статуту; подання на 

розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 

13.4 Статуту; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд 

Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення ймовірності визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі 

внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та/або 

депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою 

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених 

законодавством; затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі 

іноземних; погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями 

управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно 

до організаційної структури управління Товариства; погодження за поданням Генерального директора 

кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів, філій, 

представництв (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), 

визначення умов оплати їх праці; прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту 

господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, 

філій, представництв, розгляд результатів ревізій, аудиту; попередній розгляд річних звітів, балансів та 

висновків по них Ревізійної комісії; визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, 

здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, 

проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, 

розгляд результатів ревізій, аудиту; попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду 

Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством; подання Загальним зборам пропозицій з 

питань діяльності Товариства; подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством 

розміщених ним акцій; контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення 

його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 

аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, 

технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших 

дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора; забезпечення функціонування належної 

системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, 

але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо 

їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та 

незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час 

проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором); розгляд висновків, матеріалів 

перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за 

рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства; розгляд та 

затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на 

розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової 

звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 
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оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; визначення загальних засад інформаційної 

політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є 

акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за 

розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; погодження наказів або інших 

рішень Генерального директора за його поданням; вирішення інших питань, що належать до компетенції 

Наглядової ради.  

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися 

іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених 

законодавством. 

Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за 

поданням Генерального директора. 

Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» не створено жодного комітету. 

Винагорода членам Наглядової ради не виплачується. 

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну 

відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе 

відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор 

підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. 

Поєднання Генеральним директором посад в органах управління інших суб’єктів господарювання 

допускається лише за згодою Наглядової ради. 

Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про 

його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. 

Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рішення про його 

обрання. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора і 

відсутності рішення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень 

продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому 

законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно 

до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального 

директора припиняються достроково без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у 

разі настання певних подій, а саме: за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за 

2 (два) тижні; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора 

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов’язків (позбавлення волі, судова 

заборона обіймати певні посади тощо); у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, 

безвісно відсутнім, померлим; в інших випадках, передбачених законодавством. 

До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що 

віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він представляє 

Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, 

підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування 

та будь-якими іншими суб’єктами;  подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо 

організаційної структури управління Товариства; подає для погодження Наглядовій раді кандидатури 

керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за 

власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови 
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оплати їх праці; призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених 

підрозділів, філій, представництв, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; 

організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх 

реалізацію; розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління; самостійно розпоряджається 

коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає 

кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу 

від імені Товариства фінансових гарантій та поручительства з урахуванням вимог, встановлених розділом 

13 Статуту; попередньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи вчинення 

операцій, визначених розділом 13 Статуту; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким 

правочинам чи операціям; готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше 

викуплених Товариством акцій; готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших 

цінних паперів, крім акцій, за винятком векселів, податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а 

також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; подає на розгляд 

Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових 

групах та інших об’єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, 

благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо; за 

погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) 

нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю 

Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних 

осіб; вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови 

Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; вимагає 

скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про 

визнання Товариства банкрутом або іншої необхідності, у передбачених законодавством випадках, 

вчинення значного правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та 

позачергових Загальних зборів, у тому числі про їх порядок денний, рекомендації та проекти рішень з 

питань порядку денного; здійснює організаційне забезпечення Загальних зборів (за рішенням Наглядової 

ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо 

кількість її членів не відповідає вимогам Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, 

організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з 

метою обрання нового складу Наглядової ради; готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних 

напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання; організовує складання та 

надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд Загальних зборів; подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики; організовує за 

рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені 

Товариством; організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; у випадках, 

передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, 

забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови 

договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою; без довіреності діє від імені Товариства та 

вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі: відкриває та 

закриває рахунки у банківських установах; підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та 

немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо; здійснює операції, виступає від імені 

Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами; наймає на роботу та звільняє з роботи 

працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та 

накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів 
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Товариства; укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових 

договорів з якими законодавством та Статутом віднесено до компетенції інших осіб); встановлює форми, 

системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких 

визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні 

розклади відокремлених підрозділів, філій, представництв Товариства; у межах своєї компетенції видає 

накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, 

включаючи відокремлені підрозділи, філії, представництва; подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у 

разі необхідності, на погодження накази або інші рішення; здійснює інші функції, які необхідні для 

забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми 

документами Товариства; підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до 

нього; забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, 

та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи; вирішує інші 

питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції 

Загальних зборів або Наглядової ради. 

Статутом товариства передбачені наступні обмеження щодо повноважень Генерального директора, 

а саме, Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акції, частки, паї) в 

підприємствах, що конкурують з Товариством. 

Товариство є основним місцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може 

обіймати інші оплачувані посади у державних або громадських органах, а також на інших підприємствах, 

в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради. 

Генеральний директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші 

прямі або непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Генерального директора до прийняття 

конкретного господарського рішення. 

Ревізійна комісія товариства здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності Дирекції 

товариства та підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в 

кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 

дієздатність, та/або з числа юридичних осіб  акціонерів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється 

шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. У разі, якщо 

після закінчення строку повноважень Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не 

ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до 

моменту обрання нового складу Ревізійної комісії. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії 

можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-

яких підстав. Згідно зі Статутом  товариства, до компетенції Ревізійної комісії належить: 

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія 

перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність 

ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним 

нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх 

фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, 

правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів; правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості 

акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; дотримання Генеральним директором наданих йому 

повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових 

операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями 

Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; використання коштів Резервного 
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капіталу Товариства; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій 

Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, 

співвідношення власних та позичкових коштів; контролює дотримання Товариством законодавства; 

розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; 

щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками 

попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких 

питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності 

Товариства; вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових 

Загальних зборів. 

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні 

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За 

підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає 

їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки. 

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 

фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження 

достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення 

законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку 

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Ревізійною комісією у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись 

спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.  

Служба внутрішнього аудиту 

Системою корпоративного управління товариства не передбачено створення служби внутрішнього 

аудиту, а також посади внутрішнього аудитора.   

 

Інформація про випадки виявленого шахрайства 

Протягом 2018 року системою корпоративного управління товариства не було виявлено фактів 

шахрайства ні з боку працівників товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу 

товариства, ні з боку третіх осіб. 

        

13.  Управління ризиками 

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється 

в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього 

контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також оцінює ризики 

ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві 

діяльності Товариства, включають кредитні ризики, ризик ліквідності та ринковий ризик. 

Управління капіталом 

Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Товариства продовжувати 

функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення 

фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Товариства. Політика 

Товариства по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної 

структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу. 

Кредитний ризик 
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Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з’явитися значний кредитний ризик, 

представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими 

коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються фінансових установах, які на період 

розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює 

постійний контроль за схильністю до кредитного ризику. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов’язання з виплат 

при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. Зметою управління та 

мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних 

термінів погашення.  

Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 

фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в 

себе наступні ризики: валютний ризик, ризик відсоткової ставки, інший ціновий ризик. 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик, внаслідок якого виникає можливості того, що зміни курсів валют 

будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових 

інструментів. Значні коливання курсів можуть значно вплинути на розмір прибутку Товариства. 

 

14. Події після дати балансу 

Події, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності робити 

відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2018 року не відбувались. 

 

 

 

Фінансовий директор                                               _____________    В.М.Василенко 

 

 

Головний бухгалтер                                                 _____________     В.М.Клименко 
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XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-

96" ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23909055 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

61000, Харкiвська обл., мiсто 

Харкiв, ВУЛИЦЯ КЛОЧКIВСЬКА, 

будинок 111А 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1374 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0495, дата: 30.10.2014 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Пояснювального параграфа немає. 

 

Свiдоцтво  про включення до 

Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв: № 1374 вiд 29.01.2001р., 

строк дiї з 29.10.2015 року до 

29.10.2020 року видане 

Аудиторською Палатою України. 

Свiдоцтво  про вiдповiднiсть 

системи контролю якостi № 0495 

рiшення Аудиторської  Палати 

України № 302/4 вiд 30.10.2014 

року. 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 26/02-1, дата: 20.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 20.03.2019, дата 

закінчення: 22.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 24.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

145 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  
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13.Текст аудиторського звіту 

 

Свідоцтво про включення до Реєстру 

 аудиторських фірм та аудиторів  № 1374 від 26.01.2001р. №98   

   61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А   

 

                                

 

 

  
Учасникам та керівним посадовим особам  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 

НКЦПФР 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(звіт незалежного аудитора) 

 

м. Київ                   24 квітня 2019 р. 

  

 

щодо фінансової звітності  

 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 

код ЄДРПОУ 05747991,  

що зареєстроване за адресою:  

40004, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 58, 

станом на 31.12.2018 р. 
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І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Аудиторський висновок 

(Звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової звітності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 

станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.   

 

Адресат 

 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для 

подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), та оприлюднення 

фінансової інформації. 

 

Вступний параграф 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (далі – Товариство), зареєстроване  відповідно до Законів України «Про 

акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями, «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та доповненнями,  

та інших законодавчих актів. 

У своїй діяльності ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" керується чинним законодавством, іншими 

внутрішніми нормативними документами, рішеннями. 

  

Основні відомості про Товариство 

Повна назва підприємства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ 

МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 

Скорочена назва підприємства  ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" 

Організаційно-правова форма 

підприємства  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ознака особи Юридична 

Форма власності  Приватна 

Код за ЄДРПОУ 05747991 

Місцезнаходження: 40004, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 

58 

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 28.13 Виробництво інших помп і компресорів 

(основний); 

Код КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устатковання 

спеціального призначення, н. в. і. у.; 

Код КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 

Код КВЕД 16.24 Виробництво дерев'яної тари; 

Код КВЕД 25.50 Кування, пресування, штампування, 

профілювання; порошкова металургія; 

Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта; 
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Код КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування; 

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 

Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у 

сфері інших природничих і технічних наук; 

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і 

устатковання промислового призначення; 

Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання 

Дата державної реєстрації 

Номер запису в ЄДР 

28.03.1994 

1 632 120 0000 000262 

Дата внесення останніх змін до 

Статуту 

Затверджено Рішенням позачергових зборів акціонерів публічного 

акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання» вцд 25 жовтня 2016 року протокол №31 

Учасники/Засновник Товариства Особами, які володіють більше 10% акцій ПАТ «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання», є: Просцено 

Трейдінг Лімітед (Кіпр) – 13,512% та Стремвол Холдінгс Лімітед 

(Кіпр) – 83,736%. 

 

Кількість працівників Середня кількість працівників – 4 641 особа 

 

Масштаб перевірки:       

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність  складену у відповідності до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ), а саме: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан (Форма №1)) станом на 31.12.2018 року; 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід (Форма №2)) за 2018 рік; 

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом(Форма №3)) за 2018 рік; 

- Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2018 рік; 

- Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. 

Фінансова звітність за 2018  фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. 

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих 

до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки 

аудиторського висновку. 

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  державне  

регулювання  ринку  цінних паперів  в  Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами 

та доповненнями,  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV 

з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" від 21.12.2017 року  № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, "Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 року № 2275-VIII з наступними змінами та 

доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які 

використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на 

відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на 

одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності 

підприємства. 
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Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та 

оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми 

аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми 

(документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась 

відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою 

передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків 

перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про 

відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання 

висновку про ступінь достовірності фінансової звітності  та надання оцінки реального фінансового стану 

об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо 

обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 

застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки. 

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за 

якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи 

оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і 

необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки. 

 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 

 

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо 

відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування 

доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка 

відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського 

обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики ПАТ "СУМСЬКЕ НВО". Консолідована 

фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець 

останнього дня звітного року.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів за міжнародними стандартами 

фінансової звітності ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", а також оцінку загального подання фінансових звітів в 

цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що 

впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів 

та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.  

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані 

в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських 

операцій. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

http://www.apu.com.ua/1038-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2015-roku
http://www.apu.com.ua/1038-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2015-roku
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Управлінський персонал ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", в особі відповідальних посадових осіб, несе 

відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": 

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2018 рік відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV з наступними 

змінами та доповненнями; Міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства 

або помилки; 

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 

іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою 

звітністю; 

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з 

вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту». 

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та 

господарських фактів; 

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 

- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 

Для проведення аудиторської перевірки за 2018 рік, відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з 

інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи: 

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року; 

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2018 рік; 

3. Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2018 рік; 

4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2018 рік; 

5. Примітки до фінансової звітності за 2018 рік; 

6. Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік; 

7. Статутні, реєстраційні документи; 

8. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що 

впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів 

та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ)  та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
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альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування компанії.  

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, 

до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації 

думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у 

звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, 

що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 

стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас 

планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, 

що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття 

інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й 

суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", а також 

оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою 

розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, 

Законів України «Про цінні папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV з 

наступними змінами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 

30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями,  Міжнародних  стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з 

Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних 

стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням  інших 

нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.   

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ та суттєвих попередніх оцінок, 

здійснених управлінським персоналом ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", також оцінку загального подання 

фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, 

обов’язкових платежів. 

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу 

для висловлення аудиторської думки. 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить 

нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 



220 

 

 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 

приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми 

використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. 

Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 

увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені 

нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 

ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де 

це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких 

надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 

значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями 

аудиту.  

 

Висловлення думки 

 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", що складається з  Балансу (Звіт 

про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року;  Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2018 року; Звіту про рух грошових коштів (за прямим 

методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2018 року; Звіту про власний капітал (Форма № 4) станом на 

31.12.2018 року; Приміток до фінансової звітності за 2018 рік. 



221 

 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для 

висловлення думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію про) фінансовий 

стан Товариства станом на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Основа для висловлення думки із застереженням 

 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу 

якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою 

можуть бути виявлені незначні викривлення.  

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати 

впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які  відбуваються в 

Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, 

погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його 

прибутковість. 

Дана  консолідована фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби 

Товариство не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 

нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, 

застосовними в до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 

відповідно до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту  

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого 

аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань.  

 

Інша інформація (питання) 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом 

фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд 

існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 

викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, 

які потрібно було б включити до звіту. 
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ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ 

 

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та 

повно подає фінансову інформацію про ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", станом на 31.12.2018 рік згідно з 

нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності. Аудиторською перевіркою було охоплено повний 

пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2018 року. 

Фінансова звітність складалась протягом 2018 року своєчасно та представлялась до відповідних 

контролюючих органів. 

Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням 

комп’ютерної техніки та програмного забезпечення SAPERP. 

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік своєчасно складена та подана до відповідних 

державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського 

обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством 

облікової політики за 2018 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на 

Товаристві протягом 2018  року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року з наступними 

змінами та доповненнями, відповідно до МСФЗ та Інструкції "Про застосування плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та 

організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та 

доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не 

виявлено. 

 

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів 

 

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства відповідає чинному законодавству 

України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 

від 30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період 

незалежною аудиторською перевіркою підтверджено, що сума необоротних активів ПАТ "СУМСЬКЕ 

НВО", вірно відображена у фінансовій звітності і станом на 31.12.2018 р. складає  650 514тис. грн.  

 

Розкриття інформації щодо ведення обліку запасів 

 

На думку аудиторів, облік запасів Товариства відповідає чинному законодавству України, а саме 

згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 

року № 291. Порушень в обліку запасів не виявлено. Станом на 31.12.2018 р. виробничі запаси складають 

–  1 538 589 тис. грн.  
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Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості 

 

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2018 р. свідчить, що облік 

дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України та з обраною 

концептуальною основою. Була проведена інвентаризація вірно, згідно з чинним законодавством, а саме 

Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами 

та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що розмір дебіторської заборгованості за даними 

балансу Товариства станом на 31.12.2018 р. становить 2784582  тис. грн. 

 

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 

 

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. 

Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. Залишки коштів готівки в касі та залишки на 

розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним 

банківських виписок. 

Станом на 31.12.2018 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно 

відображена в сумі 31 040 тис. грн. 

 

Розкриття інформації щодо інвестиційної діяльності  

 

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки аудитор підтверджує правильність обліку 

інвестиційної діяльності Товариства станом на 31.12.2018 року, що включає, окрім довгострокових 

інвестицій, поточні фінансові інвестиції що станом на 31.12.2018 р. складають – 58 753 тис. грн.  

 

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності 

Аудиторами підтверджується, що облік витрат на ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" ведеться вірно, згідно 

чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У 2018 році загальногосподарські 

витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено. 

 

Інші оборотні активи 

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства 

станом на 31.12.2018 року складають – 65 885 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно 

чинного законодавства, а саме «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 року № 

291. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.  

 

Розкриття інформації про відображення зобов’язань у фінансовій звітності 

 

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та Інструкції про 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.1999 року № 291. Реальність розміру всіх 

статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2018 року, а саме в ІІІ розділі "Поточні 

зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка 
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проведена згідно з вимогами чинного законодавства України. Фактичні дані про зобов'язання за 2018 рік 

відображені у балансі Товариства відповідно до обраної концептуальної основи вірно у сумі 11 464 000 

тис. грн. 

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 

Аудиторами підтверджується дотримання вимог обліку власного капіталу. 

За останньою редакцією Затверджено Рішенням позачергових зборів акціонерів публічного 

акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» від 25 жовтня 2016 

року протокол №31. Статутний капітал товариства складає 710 850 000 грн 00 коп (сімсот десять 

мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 

Засновники (Учасники): 

 

Станом на 31.12.2018 року власний капітал сформовано повністю, що становить  

710 850 000 грн 00 коп (сімсот десять мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 

Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 710 850 

тис.  грн. 

Станом на 01.01.2018 року непокритий збиток Товаритва становив 5 337 763  тис. грн. Станом на 

31.12.2018 року непокритий збиток Товариства складає 7 343 883 тис. грн. 

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у 

фінансовій звітності і відповідає вимогам МСФЗ. 

 

Структура власного капіталу: 

Стаття Балансу 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року, тис грн. 

На кінець 

звітного року, тис 

грн. 

Власний капітал  1400 710 850 710 850  

Капітал у дооцінках 1405 190 526 165 431 

Додатковий капітал 1410 9 655 70 426 

Резервний капітал 1415 35 820 - 

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 (5 337 763) (7 343 883) 

Інші резерви    

Усього 1495 (4 390 912) (6 488 176) 

 

Аналіз фінансового стану 

 

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства  використано фінансову звітність у 

складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року; Звіту про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2018 року;  Звіту про рух грошових 

коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2018 року; Звіту про власний капітал (Форма 

№ 4) станом на 31.12.2018 року; Приміток до  фінансової звітності за 2018 рік. 

За даними аудиторської перевірки аудиторами встановлено, що економічна оцінка фінансового 

стану товариства за 2018 рік є задовільною. Ризиків припинення безперервності діяльності не виявлено. 
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Інформація про пов’язаних осіб 

 

Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського 

персоналу  із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  

операцій з ними,а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з 

метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій. 

Аудитором під час аудиту та за запитом до управлінського персоналу не були виявлені наступні 

відносини Товариства з пов’язаними особами (зокрема афілійованими особами), що входять за межі 

нормальної діяльності, зокрема в ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції із 

зв’язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторін  відносить: 

юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія); 

юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво 

впливати на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на 

діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства); 

юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії; 

юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником; 

фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії; 

близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати 

на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії. 

Операції із зв’язаними сторонами відображаються  за справедливою вартістю. Основою для 

судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами та  аналіз ефективної 

процентної ставки.  

 

 

Події після дати балансу 

 

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у 

зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. 

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про 

ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що виникли 

після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на 

фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період 

між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 

"Подальші події"). 

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  

наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності. 

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний 

сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки 

управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не  існує суттєвої 
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невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори 

дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня. 

 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на 

діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і 

структуру фінансових інвестицій 

 

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів 

та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому. 

 

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність 

визнання яких на балансі є достатньо високою 

 

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або 

зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.  

 

 

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-

правових актів Комісії. 

 

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність 

аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». 

Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою 

інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до 

персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, 

що підлягала аудиту та іншою інформацією фінансовою звітністю не встановлено. 

 

ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 

Основні відомості про аудиторську компанію: 

 

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Скорочена назва підприємства  АФ "АУДИТ-96" ТОВ 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 23909055 

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ 

КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А 

Свідоцтво  про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів 

№ 1374 від 29.01.2001р., строк дії з 29.10.2015 року до 

29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою 

України 

Свідоцтво  про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів 

Свідоцтво  про відповідність системи контролю якості 

№ 0495 рішення Аудиторської  Палати України № 

302/4 від 30.10.2014 року. 
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Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

 

- дата та номер договору на проведення аудиту від 20 березня 2019 р. № 26/02-1 

- дата початку та дата закінчення проведення 

аудиту 
з 20 березня 2019 р. по 22 квітня 2019 р. 

 

АФ «АУДИТ-96» ТОВ  

Директор                                                              м.п. _____________   Т.М. Давиденко 

  

АФ «АУДИТ-96» ТОВ                              

(сертифікат №006583)                                                         24 квітня 2019 року 
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                          Свідоцтво про включення до Реєстру 

 аудиторських фірм та аудиторів  № 1374 від 26.01.2001р. №98   

   61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А   

 

                              

 

 

  
Учасникам та керівним посадовим особам  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 

НКЦПФР 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(звіт незалежного аудитора) 

м. Київ                   24 квітня 2019 р. 

  

щодо консолідованої фінансової звітності  

 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 

код ЄДРПОУ 05747991,  

що зареєстроване за адресою:  

40004, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 58, 

станом на 31.12.2018 р. 
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І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Аудиторський висновок 

(Звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової звітності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 

станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.   

 

Адресат 

 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для 

подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), та оприлюднення 

фінансової інформації Групи. 

 

Вступний параграф 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (далі – Група), зареєстроване  відповідно до Законів України «Про 

акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями, «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та доповненнями,  

та інших законодавчих актів. 

У своїй діяльності Група ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" керується чинним законодавством, іншими 

внутрішніми нормативними документами, рішеннями. 

Станом на 31.12.2018 ПАТ «Сумське НВО»  має 6 (шість) дочірніх компаній: 

№ Найменування дочірньої компанії 
Частка в статутному 

капіталі 

1 17. ТОВ "Фрунзе-Профіль" 99,00% 

2 18. ТОВ "Суми-Електрод" 99,98% 

3 19. ТОВ "Маш-Сервіс" 99,00% 

4 20. ТОВ "Фрунзе-Юбілейна" 99,98% 

5 21. ТОВ "Сумиспортінвест" 99,98% 

6 ТОВ "ПроектЕнергоСервіс" 100,00% 

  

Основні відомості про Товариство 

Повна назва підприємства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ 

МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 

Скорочена назва підприємства  ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" 

Організаційно-правова форма 

підприємства  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ознака особи Юридична 
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Форма власності  Приватна 

Код за ЄДРПОУ 05747991 

Місцезнаходження: 40004, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 

58 

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 28.13 Виробництво інших помп і компресорів 

(основний); 

Код КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устатковання 

спеціального призначення, н. в. і. у.; 

Код КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 

Код КВЕД 16.24 Виробництво дерев'яної тари; 

Код КВЕД 25.50 Кування, пресування, штампування, 

профілювання; порошкова металургія; 

Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта; 

Код КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування; 

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 

Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у 

сфері інших природничих і технічних наук; 

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і 

устатковання промислового призначення; 

Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання 

Дата державної реєстрації 

Номер запису в ЄДР 

28.03.1994 

1 632 120 0000 000262 

Дата внесення останніх змін до 

Статуту 

Затверджено Рішенням позачергових зборів акціонерів публічного 

акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання» вцд 25 жовтня 2016 року протокол №31 

Учасники/Засновник Товариства Особами, які володіють більше 10% акцій ПАТ «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання», є: Просцено 

Трейдінг Лімітед (Кіпр) – 13,512% та Стремвол Холдінгс Лімітед 

(Кіпр) – 83,736%. 

 

Кількість працівників Середня кількість працівників – 4820 осіб 

 

Масштаб перевірки:       

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Групи складену за Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (надалі – МСФЗ), а саме: 

- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан (Форма №1)) станом на 31.12.2018 

року; 

- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід (Форма №2)) за 

2018 рік; 

- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом(Форма №3)) за 2018 

рік; 
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- Консолідований звіт про власний капітал (Форма №4) за 2018 рік; 

- Консолідовані примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 

грудня 2018 р. 

Фінансова звітність Групи за 2018  фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. 

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих 

до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки 

аудиторського висновку. 

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  державне  

регулювання  ринку  цінних паперів  в  Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами 

та доповненнями,  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV 

з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" від 21.12.2017 року  № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, "Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 року № 2275-VIII з наступними змінами та 

доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які 

використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на 

відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на 

одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності 

підприємства. 

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та 

оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми 

аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми 

(документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась 

відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою 

передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків 

перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про 

відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання 

висновку про ступінь достовірності фінансової звітності  та надання оцінки реального фінансового стану 

об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо 

обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 

застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки. 

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за 

якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи 

оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і 

необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки. 

 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 

 

http://www.apu.com.ua/1038-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2015-roku
http://www.apu.com.ua/1038-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2015-roku
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Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо 

відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування 

доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка 

відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського 

обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність Групи підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики ПАТ "СУМСЬКЕ НВО". Консолідована фінансова 

звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Групи за станом на кінець останнього дня 

звітного року.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів за міжнародними стандартами 

фінансової звітності ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", а також оцінку загального подання фінансових звітів в 

цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що 

впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів 

та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.  

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані 

в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських 

операцій. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", в особі відповідальних посадових осіб, несе 

відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": 

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2018 рік відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV з наступними 

змінами та доповненнями; Міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства 

або помилки; 

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 

іншою інформацією, що розкривається Групи та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; 

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності Групи на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Групи у відповідності з вимогами 

МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних 

стандартів аудиту». 

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та 

господарських фактів; 

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 

- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 
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Для проведення аудиторської перевірки за 2018 рік, відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з 

інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи: 

1. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року; 

2. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 

2018 рік; 

3. Консолідований звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2018 рік; 

4. Консолідований звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2018 рік; 

5. Консолідовані примітки до консолідованої фінансової звітності за 2018 рік; 

6. Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік; 

7. Статутні, реєстраційні документи; 

8. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Групи розрахунків та припущень, що 

впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів 

та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ)  та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування компанії.  

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, 

до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації 

думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у 

звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, 

що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 

стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас 

планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, 

що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття 

інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й 
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суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", а також 

оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою 

розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, 

Законів України «Про цінні папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV з 

наступними змінами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 

30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями,  Міжнародних  стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з 

Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних 

стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням  інших 

нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.   

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ та суттєвих попередніх оцінок, 

здійснених управлінським персоналом ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", також оцінку загального подання 

фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, 

обов’язкових платежів. 

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу 

для висловлення аудиторської думки. 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить 

нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 

приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми 

використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю; 



235 

 

 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. 

Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 

увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені 

нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 

ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де 

це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких 

надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 

значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями 

аудиту.  

 

Висловлення думки 

 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", що складається з 

Консолідованого Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року; 

Консолідованого Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 

31.12.2018 року; Консолідованого Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) 

станом на 31.12.2018 року; Консолідованого Звіту про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 

року; Консолідованих Приміток до консолідованої фінансової звітності за 2018 рік. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для 

висловлення думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію про) фінансовий 

стан Групи станом на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Основа для висловлення думки із застереженням 
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У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу 

якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою 

можуть бути виявлені незначні викривлення.  

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати 

впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які  відбуваються в 

Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, 

погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Групи та його прибутковість. 

Дана  консолідована фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби 

Група не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 

нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно з етичними вимогами, застосовними в 

до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що 

отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. 

 

Ключові питання аудиту  

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого 

аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань.  

 

Інша інформація (питання) 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом 

фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд 

існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 

викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, 

які потрібно було б включити до звіту. 

 

ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ 

 

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

Фінансова звітність Групи станом на 31.12.2018 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та 

повно подає фінансову інформацію про ПАТ "СУМСЬКЕ НВО", станом на 31.12.2018 рік згідно з 

нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 
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Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності. Аудиторською перевіркою було охоплено повний 

пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2018 року. 

Фінансова звітність складалась протягом 2018 року своєчасно та представлялась до відповідних 

контролюючих органів. 

Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням 

комп’ютерної техніки та програмного забезпечення SAPERP. 

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік своєчасно складена та подана до відповідних 

державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського 

обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством 

облікової політики за 2018 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на 

Товаристві протягом 2018  року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року з наступними 

змінами та доповненнями, відповідно до МСФЗ та Інструкції "Про застосування плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та 

організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та 

доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не 

виявлено. 

 

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів 

 

На думку аудиторів, облік необоротних активів Групи відповідає чинному законодавству 

України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 

від 30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період 

незалежною аудиторською перевіркою підтверджено, що сума необоротних активів ПАТ "СУМСЬКЕ 

НВО", вірно відображена у фінансовій звітності і станом на 31.12.2018 р. складає  785 512  тис. грн.  

Сума нематеріальних активів за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 р. становить – 15 015 

тис. грн, первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2018 р. становить – 33 020 тис. грн, 

накопичена амортизація нематеріальних активів станом на 31.12.2018 р. становить – 18 005 тис. грн, 

незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.20148 р. – 57 132 тис. грн, основні засоби за 

залишковою вартістю станом на 31.12.2018 р. становлять – 343 861 тис. грн, первісна вартість основних 

засобів станом на 31.12.2018 р. становить – 553 684 тис. грн,  знос основних засобів станом на 31.12.2018 

р. становить – 209 823 тис. грн, довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2018р. – 352 407 тис. 

грн, інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2018р. складають – 15 707 тис. грн, гудвіл при консолідації 

станом на 31.12.2018р.  – 1 390 тис. грн. 

 

Розкриття інформації щодо ведення обліку запасів 

На думку аудиторів, облік запасів Групи, відповідає чинному законодавству України, а саме 

згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 

року № 291. Порушень в обліку запасів не виявлено. Станом на 31.12.2018 р. виробничі запаси складають 
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–  195 848 тис. грн, незавершене виробництво станом на 31.12.2018 р. – 1 020 481 тис. грн, готова 

продукція станом на 31.12.2018 – 362 817 тис. грн, товари станом на 31.12.2018 р. – 24 071 тис. грн,  

 

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості 

 

Аудит даних дебіторської заборгованої Групи станом на 31.12.2018 р. свідчить, що облік 

дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України та з обраною 

концептуальною основою. Була проведена інвентаризація вірно, згідно з чинним законодавством, а саме 

Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами 

та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що розмір дебіторської заборгованості за даними 

балансу Групи станом на 31.12.2018 р. становить 2 746 391  тис. грн, в т. ч. поточна дебіторська 

заборгованість  за продукцію, товари, роботи, послуги - станом на 31.12.2018 р. становить – 1 718 214 

тис. грн.  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за виданими авансами на 31.12.2018 р. становить – 39 481 тис. грн.  

- за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 р. становить – 6 754 тис. грн, в т.ч. з податку 

на прибуток – 23 тис. грн. 

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. – 981 942 тис. грн. Зауважень до 

обліку не виявлено. 

 

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 

 

Облік касових та банківських операцій Групи, відповідає чинному законодавству України. 

Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. Залишки коштів готівки в касі та залишки на 

розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним 

банківських виписок. 

Станом на 31.12.2018 року в балансі Групи сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно 

відображена в сумі 38 457 тис. грн. 

 

Розкриття інформації щодо інвестиційної діяльності Групи 

 

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки аудитор підтверджує правильність обліку 

інвестиційної діяльності Групи станом на 31.12.2018 року, що складається з поточних фінансових 

інвестицій Групи, що станом на 31.12.2018 р. складають – 58 753 тис. грн. 

 

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності 

Аудиторами підтверджується, що облік витрат на ПАТ "СУМСЬКЕ НВО" ведеться вірно, згідно 

чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У 2018 році загальногосподарські 

витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено. 

Інші оборотні активи 

 

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Групи 

станом на 31.12.2018 року складають – 65 569 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно 
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чинного законодавства, а саме «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 року № 

291. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.  

 

Розкриття інформації про відображення зобов’язань у фінансовій звітності 

 

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та Інструкції про 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.1999 року № 291. Реальність розміру всіх 

статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2018 року, а саме в ІІІ розділі "Поточні 

зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка 

проведена згідно з вимогами чинного законодавства України. Фактичні дані про зобов'язання за 2018 рік 

відображені у балансі Групи відповідно до обраної концептуальної основи вірно у сумі 11 484 144 тис. 

грн, в т.ч. поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за даними Групи станом на 

31.12.2018 р. становить – 2 225 735 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом станом на 31.12.2018 р. становить – 59 736 тис. грн, у т.ч. з податку на прибуток – 235 тис. грн,  

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2018 р. становить – 

56 731 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 

31.12.2018 р. становить – 239 086 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 

станом на 31.12.2018 р. становить – 829 236 тис. грн, поточні забезпечення станом на 31.12.2018 р. 

становить – 24 667 тис. грн, інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2018 р. становить – 3 483 606 тис. 

грн, короткострокові кредити банків станом на 31.12.2018 р.– 4 565 346 тис. грн. 

 

 

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 

 

Аудиторами підтверджується дотримання вимог обліку власного капіталу. 

За останньою редакцією Затверджено Рішенням позачергових зборів акціонерів публічного 

акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» від 25 жовтня 2016 

року протокол №31. Статутний капітал товариства складає 710 850 000 грн 00 коп (сімсот десять 

мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 

Засновники (Учасники): 

 

Станом на 31.12.2018 року власний капітал сформовано повністю, що становить  

710 850 000 грн 00 коп (сімсот десять мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 

Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 710 850 

тис.  грн. 

Станом на 01.01.2018 року непокритий збиток Групи становив 5 185 747  тис. грн. Станом на 

31.12.2018 року непокритий збиток Групи складає 7 286 154 тис. грн. 

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у 

фінансовій звітності і відповідає вимогам МСФЗ. 

 

Структура власного капіталу Групи: 

Стаття Балансу Код На початок звітного На кінець 
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рядка року, тис грн. звітного року, тис 

грн. 

Власний капітал  1400 710 850 710 850  

Капітал у дооцінках 1405 190 530 165 431 

Додатковий капітал 1410 9 655 70 426 

Резервний капітал 1415 35 820 - 

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 (5 185 747) (7 286 154) 

Інші резерви  (281) (336) 

Усього 1495 (4 239 173) (6 339 783) 

 

Аналіз фінансового стану 

 

Для проведення аналізу фінансових показників Групи  використано фінансову звітність у складі: 

Консолідованого Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року; 

Консолідованого Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 

31.12.2018 року; Консолідованого Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) 

станом на 31.12.2018 року; Консолідованого Звіту про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 

року; Консолідованих Приміток до консолідованої фінансової звітності за 2018 рік. 

За даними аудиторської перевірки аудиторами встановлено, що економічна оцінка фінансового 

стану Групи за 2018 рік є задовільною. Ризиків припинення безперервності діяльності не виявлено. 

 

Інформація про пов’язаних осіб 

 

Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського 

персоналу  із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  

операцій з ними,а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з 

метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій. 

Аудитором під час аудиту та за запитом до управлінського персоналу не були виявлені відносини 

Групи з пов’язаними особами (зокрема афілійованими особами), що входять за межі нормальної 

діяльності, зокрема в ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції із зв’язаними 

сторонами. Товариство до зв'язаних сторін  відносить: 

юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія); 

юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво 

впливати на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на 

діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства); 

юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії; 

юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником; 

фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії; 

близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати 

на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії. 

Операції із зв’язаними сторонами відображаються  за справедливою вартістю. Основою для 

судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами та  аналіз ефективної 

процентної ставки.  
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Події після дати балансу 

 

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у 

зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. 

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про 

ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що виникли 

після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на 

фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період 

між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 

"Подальші події"). 

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  

наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності. 

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний 

сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки 

управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не  існує суттєвої 

невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори 

дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня. 

 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на 

діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і 

структуру фінансових інвестицій 

 

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів 

та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Групи у майбутньому. 

 

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність 

визнання яких на балансі є достатньо високою 

 

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або 

зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.  

 

 

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-

правових актів Комісії. 
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Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність 

аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». 

Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою 

інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до 

персоналу Групи та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 

підлягала аудиту та іншою інформацією фінансовою звітністю не встановлено. 

 

ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 

Основні відомості про аудиторську компанію: 

 

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Скорочена назва підприємства  АФ "АУДИТ-96" ТОВ 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 23909055 

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ 

КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А 

Свідоцтво  про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів 

№ 1374 від 29.01.2001р., строк дії з 29.10.2015 року до 

29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою 

України 

Свідоцтво  про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів 

Свідоцтво  про відповідність системи контролю якості 

№ 0495 рішення Аудиторської  Палати України № 

302/4 від 30.10.2014 року. 

 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

 

- дата та номер договору на проведення аудиту від 20 березня 2019 р. № 26/02-1 

- дата початку та дата закінчення проведення 

аудиту 
з 20 березня 2019 р. по 22 квітня 2019 р. 

 

АФ «АУДИТ-96» ТОВ  

Директор                                                              м.п. _____________   Т.М. Давиденко 

  

АФ «АУДИТ-96» ТОВ                            

(сертифікат №006583)                                                         24 квітня 2019 р. 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
Фiнансова звiтнiсть  ПАТ "Сумське НВО" складена станом на 31 грудня 2018 року, звiтним 

перiодом є 2018 рiк. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та є фiнансовою звiтнiстю загального 

призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.  

Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних ПАТ "Сумське НВО" та його 

дочiрнiх компанiй, вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для представлення 

згiдно з МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю. Вона включає 

фiнансову звiтнiсть ПАТ "Сумське НВО" та його дочiрнiх компанiй. 

Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський 

персонал не має намiрiв лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть.  Управлiнський 

персонал вживає всiх можливих заходiв для подолання негативних факторiв економiчного 

середовища та забезпечення стабiльної i прибуткової дiяльностi товариства в майбутньому. 

Плани управлiнського персоналу включають розширення ринкiв збуту та збiльшення обсягiв 

продажу, порiвняно з 2018 роком, що дозволить погасити зобов'язання та зменшити витрати. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював попереднi оцiнки 

впливу невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов'язання. Такi попереднi оцiнки 

базуються на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у 

майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливого суттєвого впливу iнших 

майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов'язань управлiнський персонал не виявив. 

В ходi процесу стратегiчного планування, керiвництво Товариства також оцiнює ризики ведення 

дiяльностi, такi як змiна середовища, технологiї або змiна галузi. Основнi ризики, властивi 

дiяльностi Товариства, включають кредитнi ризики, ризик лiквiдностi та ринковий ризик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

 

 

 

XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

18.01.2018 18.01.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

18.01.2018 19.01.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

26.01.2018 26.01.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

27.02.2018 28.02.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

26.04.2018 27.04.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

07.05.2018 08.05.2018 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 

17.05.2018 18.05.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

31.05.2018 01.06.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

14.06.2018 18.06.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

02.07.2018 03.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

04.07.2018 05.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

09.07.2018 09.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

10.07.2018 12.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

24.07.2018 26.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

11.09.2018 12.09.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
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вчинення значних правочинів 

21.09.2018 24.09.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

21.09.2018 25.09.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

19.10.2018 22.10.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

05.11.2018 06.11.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

19.11.2018 20.11.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

11.12.2018 12.12.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 


