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30.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 18-7/393 

(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). 

 

Генеральний директор    Забiцький В.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: 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 30.04.2021, протокол №30/04-2021 

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 діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://snpo.ua/uk/pro-kompaniyu/dlya-aktsioneri

v/osobliva-i-regulyarna-informatsiya-emitentu/r

egulyarna-informatsiya-emitentu/ 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



 

 

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 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 щодо 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 мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

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

паїв) X 

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 емітента X 

- 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 X 

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 такого емітента  

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 

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 про вчинення значних правочинів  

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. Відомості про 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: 

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

секретаря виконує департамент правового забезпечення. 

5. Договiр з рейтинговим агентством не укладався. 

10. 3) Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" 

(надалi - Товариство) є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання".  Публiчне акцiонерне товариство "Сумське 



 

 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" 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.  

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. Iнформацiя вiдсутня. 

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. 

26. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв (згiдно з чинним законодавством розкриття 

цiєї iнформацiї не є обов'язковим для Товариства). 

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. 

36. 37. 38. Iпотечнi облiгацiї не випускались. 

39. 40. Iпотечнi сертифiкати не випускались. 

41. 42. 43. 44. 45. Сертифiкати ФОН не випускались. 

 



 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "Сумське НВО" 

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) 

 1003 

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", МФО 334851 

2) IBAN 

 UA333348510000000002600115086 

3) поточний рахунок 

 UA333348510000000002600115086 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк", МФО 334851 

5) IBAN 

 UA333348510000000002600115086 

6) поточний рахунок 

 UA333348510000000002600115086 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть з 

будiвництва об'єктiв IV i V 

категорiй складностi 

37-Л 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 01.02.2012 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. 

Лiцензiя на постачання теплової 

енергiї 

- 13.10.2011 Нацiональна Комiсiя 

Регулювання 

Електроенергетики України та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

31.12.2021 

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 

- 10.12.2015 Нацiональна Комiсiя 

Регулювання 

Електроенергетики України та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

31.12.2021 

Опис 

Рiшення про видачу №2931 вiд 10.12.2015р. 

Без обмеження строку дiї. 

 

Лiцензiя на виробництво 

теплової енергiї (крiм дiяльностi 

з виробництва теплової енергiї 

на теплоенергоцентралях, 

теплоелектростанцiях, атомних 

електростанцiях i 

когенерацiйних установках з 

використанням нетрадицiйних 

або поновлюваних джерел 

енергiї) 

- 13.10.2011 Нацiональна Комiсiя 

Регулювання 

Електроенергетики України та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

31.12.2021 

Опис 
Рiшення про переоформлення вiд 17.09.2015р. №2314. Без обмеження 

строку дiї. 

Дозвiл на експлуатацiю 

електричних станцiй та мереж, 

технологiчного обладнання 

напругою понад 1000 В 

296.16.59 31.08.2016 Управлiння Держпрацi у 

Сумськiй областi 

30.08.2021 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Дозвiл на технiчне 

обслуговування устаткування 

пiдвищеної небезпеки: 

електричного устаткування 

електричних станцiй та мереж, 

295.16.59 31.08.2016 Управлiння Держпрацi у 

Сумськiй областi 

30.08.2021 



 

 

технологiчного обладнання 

напругою понад 1000 В 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Дозвiл на експлуатацiю 

газовикористовуючого 

обладнання понад 100 кВт 

311.16.59 07.09.2016 Управлiння Держпрацi у 

Сумськiй областi 

06.09.2021 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Лiцензiя на здiйснення медичної 

практики 

602 17.09.2015 Мiнiстерство охорони здоров'я 31.12.2021 

Опис Без обмеження строку дiї 

Лiцензiя на здiйснення освiтньої 

дiяльностi 

2323-л 11.06.2014 Мiнiстерство науки та освiти 

України 

31.12.2021 

Опис Без обмеження строку дiї 

Лiцензiя на виробництво 

електричної енергiї 

1391 11.08.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

31.12.2021 

Опис Без обмеження строку дiї. 

Лiцензiя на виробництво 

теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанцiях, атомних 

електростанцiях та 

когенерацiйних установках 

2135 08.12.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

31.03.2021 

Опис Без обмеження строку дiї. 

 

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 АТ "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 АТ "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. 

 

 

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 АТ "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 АТ "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 

 Україна, 40000, м.Суми, вул.Гагарiна, 9 

5) Опис  

 Частка АТ "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. 

При примусовому виконаннi зведеного виконавчого провадження АСВП №57084810 

об'єднаного 28.08.2018 про стягнення заборгованостi з АТ "Сумське НВО", вiдповiдно до ст.61 

Закону України "Про виконавче провадження"  частку (корпоративнi права) АТ "Сумське НВО" 

в статутному капiталi ТОВ "Сумиспортiнвест" в розмiрi 99,98% передано на реалiзацiю. 

Державним пiдприємством "СЕТАМ" проведено електроннi торги з реалiзацiї вищевказаних 

корпоративних прав (протокол №519561 вiд 30.12.2020). 

 

 

 

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 АТ "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 

 Консорціум 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34592533 

4) Місцезнаходження 

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

5) Опис  

 АТ "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 АТ "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 АТ "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 

 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  

 АТ "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 АТ "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 АТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "ПроектЕнергоСервiс" 100%. 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Вiдокремлений пiдроздiл "Оздоровчий дитячий центр "Чайка" АТ "Сумське НВО" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40010, м.Суми, вул.Пiщанська, 72/1 

3) Опис 

 Iнформацiя надана згiдно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. 

 

1) Найменування 

 Санаторiй - профiлакторiй АТ "Сумське НВО" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40010, м.Суми, вул.Пiщанська, 72/1 

3) Опис 

 Iнформацiя надана згiдно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. 

 

1) Найменування 

 Представництво АТ "Сумське НВО" в м.Києвi 

2) Місцезнаходження 

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

3) Опис 

 Iнформацiя надана згiдно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. 

29.10.2020 р., протокол 29/10-2020/1, Наглядовою радою АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) 

було прийнято рiшення про лiквiдацiю Представництва Товариства в м. Києвi (далi - 

Представництво). 

Мiсцезнаходження Представництва: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла 

Омеляновича-Павленка, буд. 4/6. 

Функцiї Представництва: 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. 

Причина лiквiдацiї Представництва: у зв'язку з оптимiзацiєю органiзацiйної структури 

Товариства.   



 

 

 

 

 

1) Найменування 

 Представництво  АТ "Сумське НВО" в м.Москва, РФ 

2) Місцезнаходження 

 Російська Федерація, 11309, м.Москва, вул. Павлiвська, 18 

3) Опис 

 Iнформацiя надана згiдно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя АТ "Сумське НВО" в Туркменiстанi 

2) Місцезнаходження 

 Туркменістан, 74400, м. Ашгабат, пр. Арчабiл, 23 

3) Опис 

 Iнформацiя надана згiдно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя АТ "Сумське НВО" в Азербайджанськiй Республiцi 

2) Місцезнаходження 

 Азербайджан, 1073, м.Баку, пр-т Г.Джавида, квартал 522, буд.А, кв.11 

3) Опис 

 Iнформацiя надана згiдно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. 

 



 

 

 

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 

ПАТ 

"Всеукраїнський 

банк розвитку" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Cтягнення  11 276 307,60 дол. 

США заборгованостi  по 

кредитному договору. 

Зустрiчний позов: внесення змiн 

до кредитного договору в 

частинi подовження строку 

повернення кредитних коштiв. 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї, 

справу 

направлено до 

Верховного 

Суду, 

пiдготовче 

засiдання 

призначено на 

27.04.2021р. 

Опис: 

 

2 920/1396/15 Господарський суд 

Сумської областi 

ПАТ 

"Всеукраїнський 

банк розвитку" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Cтягнення 5 665 899,56 дол. 

США заборгованостi по 

кредитному договору 

Зустрiчний позов: внесення змiн 

до кредитного договору  в 

частинi подовження строку 

повернення кредитних коштiв. 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї, 

провадження у 

справi 

призупинено, 

справу 

направлено до 

Верховного 

Суду 

Опис: 

 

3 920/1397/15 Господарський суд 

Сумської областi 

ПАТ 

"Всеукраїнський 

банк розвитку" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Cтягнення 5 610 413,16 дол. 

США заборгованостi по 

кредитному договору 

Зустрiчний позов: про внесення 

змiн до кредитного договору  в 

частинi подовження строку 

повернення кредитних коштiв. 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї, 

провадження у 

справi 

призупинено, 

справу 

направлено до 

Пiвнiчного 



 

 

апеляцiйного 

господарського 

суду 

Опис: 

 

4 920/367/17 Господарський суд 

Сумської областi 

ПАТ "Iнг банк 

України" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Cтягнення 9 968 986,51 доларiв 

США заборгованостi за 

Договором про надання 

фiнансових послуг  та вiдсоткiв 

за користування кредитом. 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї, 

провадження по 

справi зупинено 

у зв'язку з 

направленням 

матерiалiв 

справи до 

Пiвнiчного 

апеляцiйного 

господарського 

суду 

Опис: 

 

5 920/368/17 Господарський суд 

Сумської областi 

ING Bank N.V. ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Cтягнення 39 441 346,04 долл. 

США заборгованостi та 

вiдсоткiв по кредитному 

договору. 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї, 

провадження по 

справi зупинено 

у зв'язку з 

направленням 

матерiалiв 

справи до 

Пiвнiчного 

апеляцiйного 

господарського 

суду 

Опис: 

 

6 920/569/19 Господарський суд 

Сумської областi 

ПАТ "АКБ 

Промiнвестбанк" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Стягнення 8 440 163,79 дол. 

США та 78 993 611,59 грн.  

заборгованостi за кредитним 

договором про вiдкриття 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї. 

Провадження у 



 

 

кредитної лiнiї. справi 

зупинено, 

справу 

направлено до 

суду 

апеляцiйної 

iнставнцiї 

Опис: 

 

7 920/617/19 Господарський суд 

Сумської областi 

ПАТ "АКБ 

Промiнвестбанк" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Стягнення 53 821 715,37 дол. 

США i 506 025 445,75 грн.  

заборгованостi за кредитним 

договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї. 

Розгляд справи 

призначено на 

02.02.2021 

Опис: 

 

8 920/663/19 Господарський суд 

Сумської областi 

ПАТ "АКБ 

Промiнвестбанк" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Стягнення 14 674 914,88 дол. 

США i 138 794 221,63 грн.  

заборгованостi за кредитним 

договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї. 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї. 

Розгляд справи 

призначено на 

05.01.2021 

Опис: 

 

9 920/863/19 Господарський суд 

Сумської областi 

ПАТ "АКБ 

Промiнвестбанк" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Стягнення 3 092 747,42 дол. 

США та 29 880 422,68 грн.  

заборгованостi за кредитним 

договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї. 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї. 

Провадження у 

спавi зупинено. 

Справу 

передано н 

арозгляд до 

ккасацiйної 

iнстанцiї 

Опис: 

 

10 920/744/19 Господарський суд 

Сумської областi 

ПАТ "АКБ 

Промiнвестбанк" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Стягнення 1 050 548,62 дол. 

США та 10 564 874,41 грн.  

Розглядається 

судом 1-ї 



 

 

заборгованостi за кредитним 

договором про вiдкриття 

кредитної лiнiї. 

iнстанцiї. 

Розгляд справи 

призначено на 

26.01.2021 

Опис: 

 

11 920/1015/19 Господарський суд 

Сумської областi 

АТ "Сбербанк" ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Стягнення 40 152 366 дол. США 

i 671 975 659 грн.  

заборгованостi за кредитним 

договором 

Рiшенням 

Господарського 

суду Сумської 

областi вiд 

25.02.2021 р. 

позов 

задоволено.Дат

а набрання 

законної сили: 

25.03.2021р. 

Опис: 

 

12 920/857/20 Господарський суд 

Сумської областi 

АТ "Банк Кредит 

Днiпро" 

ПАТ "Сумське 

НВО" 

- Стягнення 19 311 535,30 дол. 

США та 43 794 094,96 грн.  

заборгованостi за кредитним 

договором 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї. 

Справу 

передано 

уповноваженiй 

особi для 

вирiшення 

питання про 

визначення 

нового складу 

судової колегiї 

Опис: 

 

13 480/5217/19 Сумський окружний 

адмiнiстративний 

суд 

АТ "Сумське НВО" ОБПН ДПС - Скасування податкових 

повiдомлень рiшень вiд 

28.08.2019 р. про донарахування 

ПДВ, прибутку i штрафних 

санкцiй по валютi  (370 725 

440,42 грн.) 

Розглядається 

судом першої 

iнстанцiї 

Опис: 



 

 

 

14 920/1142/20 Господарський суд 

Сумської областi 

АТ "Перший 

Український 

мiжнародний банк" 

АТ "Сумське НВО" - Стягнення 36 890 322,75 дол. 

США та 86 754 965,27 грн 

заборгованостi за кредитним 

договором 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї. 

Розгляд справи 

призначено на 

12.01.2021 

Опис: 

 

15 920/1143/20 Господарський суд 

Сумської областi 

АТ "Перший 

Український 

мiжнародний банк" 

АТ "Сумське НВО" - Стягнення 15 421 614,11 дол. 

США та 39 407 075,97 грн 

заборгованостi за кредитним 

договором 

Розглядається 

судом 1-ї 

iнстанцiї. 

Розгляд справи 

призначено на 

12.01.2021 

Опис: 

 



 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 №0017845404, 

24.02.2020 

м.Суми  ГУ ДПС у 

Сумськiй обл. 

Штраф за затримку 

реєстрацiї 

податкових 

накладних 

Штраф сплачено в 

суммi 80 361,49 грн. 

Опис: 

Податкове повiдомлення -рiшення №0017845404 вiд 24.02.2020р. 

 

2 №000215408, 

28.12.2019 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДПС м.Харькiв 

Штраф за затримку 

реєстрацiї 

податкових 

накладних 

Штраф сплачено в 

суммi 4 815,61 грн. 

Опис: 

Податкове повiдомлення -рiшення №000215408 вiд 28.12.2019р. 

 

3 №0045285404, 

05.06.2020 

ГУ ДПС у Сумськiй 

областi 

Штраф за 

порушення сплати 

грошових 

зобов'язень за 

користування 

надрами 

Штраф сплачено в 

суммi 118 052,18 грн. 

Опис: 

Податкове повiдомлення -рiшення №0045285404 вiд 05.06.2020р. 

 

4 №0001313203, 

17.06.2020 

ГУ ДПС у Сумськiй 

областi 

Штраф за 

несвоєчасне подання 

декларацiї з 

акцизного податку 

Штраф сплачено в 

суммi 1 020,00 грн. 

Опис: 

Податкове повiдомлення -рiшення №0001313203 вiд 17.06.2020р. 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

До складу  АТ "Сумське НВО"  (далi - Товариство) входять спецiалiзованi виробництва: 

заготiвельне i мiжзаводської кооперацiї, виробництво ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, 

виробництво атомних енергетичних насосiв та комплектуючого обладнання.  

Впродовж 2020 року до органiзацiйної структури Товариства змiни не вносились. 

 

 

 

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 2020р. 1003 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом 388 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 

часу 9 осiб. 

Фонд оплати працi 161 499,9 тис. грн. 

Безперервне професiйне навчання кадрiв на виробництвi переслiдує декiлька цiлей: з одного 

боку забезпечити рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до вимог кожного робочого мiсця, а 

з iншого - завчасну пiдготовку персоналу для вирiшення конкретних виробничих завдань в 

умовах змiни вимог та кон'юнктури ринку на продукцiю пiдприємства. Практично кожен 

працiвник пiдприємства раз на три роки проходить навчання. Виробниче та теоретичне навчання 

проводитися паралельно, що дозволяє бiльш успiшно освоювати необхiднi знання та навички. 

Виробниче навчання робiтникiв проводиться iнструкторами виробничого навчання 

iндивiдуально, безпосередньо на робочих мiсцях, дозволяючи працiвниковi швидко 

адаптуватися до робочого середовища. 

Навчання нових робочих (2 учня за 2020 рiк) дає можливiсть пiдприємству своєчасно реагувати 

на потребу в тих чи iнших професiях i в потрiбнiй кiлькостi. На пiдприємствi проводиться 

переквалiфiкацiя з числа вивiльнюваних робiтникiв (5 переквалiфiкантiв за 2020 рiк). Велика 

увага на пiдприємствi придiляється навчанню робочих сумiжним професiям (18 осiб за 2020 рiк), 

що дає можливiсть, у разi виробничої необхiдностi, працювати за другою професiєю. У зв'язку з 

постiйним розвитком виробництва, модернiзацiєю технологiчних процесiв i обладнання, велика 

роль в системi навчання кадрiв вiдводиться пiдвищенню квалiфiкацiї на курсах цiльового 

призначення (загалом - 473 особи, а саме:  

301 особа - робiтникiв та 172 особи - керiвники, спецiалiсти та службовцi за 2020 рiк). Крiм того, 

на курсах цiльового призначення, працiвники АТ проходять навчання з питань охорони працi, на 

знання правил, норм i стандартiв при проведеннi робiт, пов'язаних з проектуванням, 

виготовленням i контролем виготовлення обладнання для атомних електростанцiй, правил 

експлуатацiї i обслуговування систем газопостачання, вантажопiдйомних механiзмiв та iнших 

робiт, пiдвiдомчих наглядовим органам України. 

 

 

 

 

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. АТ "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. 

АТ "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. 

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

Мета Асоцiацiї: 

- захищати права Членiв Асоцiацiї; 

- 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. 

АТ "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.  

АТ "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.  

АТ "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 

 

1. 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 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. 

 

Амортbзацiя 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 

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. 

 

2. 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. 

Для цiлей облiку Товариством видiленi наступнi групи нематерiальних активiв: 

 

Групи Фактичнi строки корисної експлуатацiї, рокiв 

Права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), 

комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються 

роялтi 10 

Права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, 

сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi 

таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо) крiм тих, витрати 



 

 

на придбання яких визнаються роялтi 10 

Авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, 

комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних 

(бази даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, 

витрати на придбання яких визнаються роялтi 5 

 

3. 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. 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. 

 

4. 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 наступного мiсяця, пiсля введення об'єктiв в експлуатацiю. 

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

Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна 

нерухомiсть. 

 

5. Фiнансовi активи та дебiторська заборгованiсть, що є нефiнансовим активом 

 

Товариство вiдображає у фiнансовiй звiтностi фiнансовi активи та нефiнансовi активи. 

Фiнансовi активи  

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 очiкуванi кредитнi збитки 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%. 

Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному 

обсязi непов'язаний третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж. 

 

6. 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 

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. 

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

запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної 

собiвартостi.  

 

7. 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.  

 

8. 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.  

 

9. 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. 

 

10. Фiнансовi ризики, цiлi та полiтика управлiння   

 

Товариству притаманнi наступнi ризики: 

- ринковий ризик (який включає в себе валютний ризик, ризик змiни процентної ставки 

(вiдсотковий) та цiновий ризик (ризик змiни курсу акцiй);  

- кредитний ризик; 

- ризик лiквiдностi, який пов'язаний з фiнансовими iнструментами, утримуваними 

Товариством. 

Товариство здiйснює управлiння ризиками в ходi постiйного процесу визначення, оцiнки та 

спостереження за ризиками. Програма Товариства з управлiння ризиками зорiєнтована на 

мiнiмiзацiю негативного впливу на фiнансовi результати Товариства.  

 

Ринковий ризик 

Справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами може 

коливатися внаслiдок змiн у ринкових параметрах, зокрема, процентних ставок, валютних курсiв 

i цiн пайових iнструментiв. 

Товариство здiйснює управлiння ринковим ризиком шляхом встановлення контролю за 

ринковим ризиком та утримання його в допустимих межах.  

 

Цiновий ризик фiнансових iнструментiв 

Ризик змiни - це ризик коливань вартостi фiнансового iнструменту в результатi змiни ринкових 

цiн, незалежно вiд того, чи були подiбнi змiни викликанi факторами, характерними для даного 

конкретного iнструменту або ж факторами на всi iнструменти, що обертаються на ринку.  

 

Валютний ризик 

Валютний ризик виникає внаслiдок змiн у валютних курсах. Коливання обмiнних курсiв валют 

можуть мати вплив на вартiсть активiв Товариства. З метою управлiння валютним ризиком 

Товариство аналiзує вплив можливих змiн обмiнних курсiв валют на монетарнi фiнансовi активи 

та зобов'язання. 

 

Вiдсотковий ризик 

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 

як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.  

У момент залучення позикових коштiв менеджмент Товариства, використовуючи своє 

професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча процентна ставка найбiльш 

задовольняє iнтересам Товариства упродовж заданого перiоду iнший циновий ризик.  

 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик виникає в результатi неможливостi контрагента Товариства здiйснити виплати 

своєчасно та в повному обсязi. Кредитний ризик виникає у зв'язку з наявнiстю дебiторської 

заборгованостi, розрахунковими операцiями, операцiями з контрагентами на фiнансових ринках.  



 

 

Товариство проводить постiйний монiторинг кредитного ризику на основi аналiзу фiнансового 

стану контрагентiв та строкiв заборгованостi, аналiз наявної iнформацiї щодо можливих подiй та 

умов, якi можуть спричинити значне пiдвищення розмiру кредитного ризику Товариства у 

майбутньому.  

 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi Товариства виникає при розбiжностях у строках погашення активiв та 

зобов'язань.  

Полiтика Товариства з управлiння ризиком лiквiдностi полягає у тому, щоб забезпечити, 

наскiльки це можливо, постiйну наявнiсть лiквiдностi, достатньої для погашення своїх 

зобов'язань у встановленi строки без понесення надмiрних збиткiв та без загрози для репутацiї 

Товариства.  

Товариство проводить постiйний монiторинг рiвня лiквiдностi на основi аналiзу показникiв 

платоспроможностi (лiквiдностi) Товариства. 

Також Товариство проводить аналiз наявної iнформацiї щодо можливих подiй та умов, якi 

можуть спричинити значне зниження рiвня лiквiдностi Товариства у майбутньому. 

 

11. 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). 

 

12. Умовнi зобов'язання та умовнi активи 

 

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

примiтках до окремої 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 окремої фiнансової звiтностi у тому 

випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд. 

 

13. Доходи та витрати 

 

Оцiнка та визнання доходу здiйснюється Товариством в порядку, передбаченому МСФЗ 15 

"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" iз застосуванням п'ятикрокової  моделi: 

- iдентифiкацiя договору (контракту); 

- iдентифiкацiя окремих зобов'язань щодо виконання в межах укладеного договору; 

- визначення цiни договору (операцiї); 

- розподiл цiни договору (операцiї) на зобов'язання щодо виконання;  



 

 

- визнання доходу. 

 

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. 

 

14. Зобов'язання 

 

Товариство вiдображає у окремiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi та нефiнансовi зобов'язання. 

Фiнансовi зобов'язання 

Кредиторська заборгованiсть, яка є фiнансовим зобов'язанням, первiсно визнається за цiною 

операцiї, а пiсля первiсного визнання враховується за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної ставки вiдсотка. 

Первiсна вартiсть отриманих банкiвських кредитiв приймається рiвнiй фактично отриманих 

грошових коштiв i витрат, пов'язаних з безпосереднiм отриманням таких кредитiв. 

Кредити пiдлягають облiку на кожну наступну звiтну дату за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

Амортизована вартiсть є поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, 

дисконтованих з використанням ринкової ставки вiдсотка. Рiзниця мiж первiсною сумою 

заборгованостi i її дисконтованою вартiстю є сумою амортизацiї. 

Вказана сума амортизацiї пiдлягає списанню на рахунки облiку фiнансових прибуткiв або витрат 

впродовж усього перiоду погашення заборгованостi. 

У випадку, коли рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та її дисконтованою вартiстю є 

несуттєвою (наприклад, для поточних фiнансових зобов'язань), Товариство не вiдображає 

перерахунок амортизованої вартостi iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, а 

визнає заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. 

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. 

Нефiнансовi зобов'язання 

Зобов'язання, якi не є фiнансовими зобов'язаннями, первiсно визнаються за цiною операцiї. 

 

15. Винагороди працiвникам  



 

 

 

Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв Товариства, щорiчна оплата 

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. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю майже усi виплати працiвникам здiйснюються 

iз Пенсiйного фонду.  

 

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. 

 

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. 

 



 

 

16. 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 окрема 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 

середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду 

(знаменник). 

 

17. 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. 

 

18. Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

В ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї iз пов'язаними сторонами. 

Товариство до пов'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; 

- 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 пов'язаними сторонами вiдображаються  за справедливою вартiстю. Основою для 

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

 

19. 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.  

 

20. 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. 

 

21. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики. 

 

Пiдготовка окремої 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 грунтуються, 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 окремiй 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 грунтуються 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.  

 

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. 

 

Порiг суттєвостi щодо окремих об'єктiв облiку 

Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках 

до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.  

Визначення порогу суттєвостi для розмежування облiкової та iншої iнформацiї щодо окремих 

господарських операцiй та об'єктiв облiку Товариства наведено у таблицi нижче: 



 

 

 

Об'єкти облiку Порiг суттєвостi 

Необоротнi активи 5 % 

Запаси  5 % 

Дебiторська заборгованiсть  5 % 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 % 

Резерви  6 % 

Довгостроковi зобов'язання  5 % 

Поточнi зобов'язання  5 % 

Виручка  1 % 

Доходи  2 % 

Витрати  2 % 

 

 

 

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 АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство, АТ) є виготовлення 

та комплектна поставка технологiчного обладнання для нафтової, газової i хiмiчної 

промисловостi. АТ 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 АТ здiйснює 

самостiйно. 

 

АТ "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). 

 

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, АТ 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 АТ є одним з основних виробникiв арматури для газової промисловостi в СНД.  

АТ виробляє широкий асортимент шарової запiрної та регулюючої трубопровiдної арматури для 

нафтової i газової промисловостi.  

 

Обладнання технологiчне хiмiчне. 

АТ 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, 

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. 

АТ 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 АТ освоєний випуск цiлого ряду компресорiв загального призначення, спецiальних 

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

компресорiв для промислових холодильних установок.  

АТ 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 АТ. 

 

Центрифуги. 

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

виготовлення яких розпочато на пiдприємствi в 1902 роцi.  

Сьогоднi АТ 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 АТ, можна отримати на офiцiйному сайтi АТ: 

http://snpo.ua. 

 



 

 

Основнi види продукцiї, що виробляє Товариство, за рахунок продажу яких отримано 10% i 

бiльше доходу за 2020 рiк: 

- Вузли та деталi до компресорiв: обсяг виробництва - 602 170,3 тис.грн. - 51,88% до всiєї 

виробленої продукцiї, обсяг реалiзованої продукцiї - 222 706,1 тис. грн. - 27,74 до всiєї 

реалiзованої продукцiї; 

- Теплоенергiя (тис.Гкал): обсяг виробництва (227 тис. Гкал) - 212 768,2 тис.грн. - 18,33%, обсяг 

реалiзованої продукцiї - 211 739,8 тис.грн. - 26,37; 

- Компресори iншi (ГПА), компресори вiдцентровi: обсяг виробництва (6 од.) - 225 509,1 тис.грн. 

- 19,43%, обсяг реалiзованої продукцiї - 242 515,1 тис.грн. - 30,2. 

 

Iз загального обсягу реалiзованої продукцiї поставки на експорт становили 188 млн. грн. або 

32,4%, з них до країн далекого зарубiжжя - 159 млн. грн. або 27,4%, країн СНД - 18 млн. грн. або 

3,1%, РФ - 11 млн. грн. або 1,9%; поставки в Українi становили 393 млн. грн. або 67,6%. 

У 2021 роцi АТ планує реалiзувати готову продукцiю за такими географiчними сегментами: 

Україна та СНД - 95,9% вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї готової продукцiї, 

Росiйська Федерацiя - 3,7%; далеке зарубiжжя - 0,4%. 

 

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

використовується внутрiшнiй документ "Положення по оцiнцi, управлiнню ризиками, що 

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

нештатних ситуацiях" (Редакцiя 01). Вiдповiдно до даного Положення 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 

у 2020 роцi були: 

- недостатня кiлькiсть фiнансових засобiв; 

- вiдтiк висококвалiфiкованого та квалiфiкованого персоналу; 

- зрив термiнiв розробки конструкторської та технологiчної документацiї. 

 

В АТ впроваджена та функцiонує система менеджменту якостi, яка вiдповiдає вимогам 

мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 й пiдтверджена при ресертифiкацiйному аудитi 

сертифiкатом вiдповiдностi UA229049/1 (версiя 1), 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 й спрямована на 

реалiза-цiю головної мети - безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Система 

планується, реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного 

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 по-чатку первинного сертифiкацiйного циклу: 25.08.1997р. За умови 

результативного функцiонування системи менеджменту якостi в АТ цей сертифiкат дiйсний до 

29.10.2021р. 

Опис дiючої в АТ системи менеджменту якостi наведено в документi "Опис областi 

застосування системи менеджменту якостi-2019" (Редакцiя 01), який розроблено у вiдповiдностi 

з вимогами мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 та охоплює дiяльнiсть з проектування 

(розробки), iнжинiрингу, виробництва, ремонту, встановлення й обслуговування 

газоперекачувальних агрегатiв, трубопровiдної арматури, станцiй для газлiфтного видобутку 



 

 

нафти, установок пiдготовки й переробки сирої нафти, газу й 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 й 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 й електродiв. 

Полiтика в областi якостi АТ затверджена 23.08.2019р. з урахуванням стратегiчного напрямку 

розвитку, вивчення та розширення ринкiв збуту продукцiї, постiйної взаємодiї iз спожи-вачами 

та вивченням їх iнтересiв та запитiв, розширення кола нових постачальникiв й пiдтримки 

довготривалих вiдносин з iснуючими. 

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

пiдроздiли АТ з реєстрацiєю факту видачi. 

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

дiють сертифiкати на: 

- систему екологiчного менеджменту, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 

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

(термiн дiї - до 15.03.2021р.), 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 

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

У звiтному роцi було проведено оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв Митного 

союзу та отримано декларацiю про вiдповiднiсть на устаткування, що виготовляється серiйно. 

Вiдбулась оцiнка вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв Митного союзу, у результатi якої 

отримано сертифiкати вiдповiдностi на устаткування, що поставляється за контрактами. 

Проведено оцiнку вiдповiдностi в областi використання атомної енергiї та отримано сертифiкати 

вiдповiдностi на устаткування, що поставляється за контрактами. 

Крiм того, проведено iнспекцiйний контроль i отримано акт iнспекцiйного контролю з 

позитивними висновками на виробництво насосного обладнання та трубопровiдної арматури. 

Також вiдбулась експертиза технiчної документацiї, результатом якої є отримання експертних 

висновкiв на агрегати електронасоснi та запаснi частини до насосного обладнання. 

Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% у 

загальному обсязi постачання: АТ "СМНВО - Iнжинiринг" (м.Суми) - 30%, АТ "Сумський завод 

"Насосенргомаш" - 28,55%. 

 

 

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  

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). 

 

 

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 31.12.2020р. вартiсть основних фондiв, за вирахуванням зносу, 

склала 192 млн. грн. 

Основнi фонди за складом розподiляються на: 

- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 18,7% загальної суми основних фондiв; 

- робочi машини та обладнання - 9,4%; 

- транспортнi засоби, iнструмент i прилади - 6,8%; 

- iншi - 65,1%. 

Протягом звiтного перiоду в експлуатацiю введено основних фондiв (виробничого призначення) 

на суму 4 728 тис. грн. 

Парк обладнання пiдприємства налiчує 314 одиниць як власного, так i орендованого 

технологiчного та пiдйомно-транспортного обладнання, а саме: 

- металорiзального - 186 од.; 

- пiдйомно-транспортного (вантажопiдiймальнi крани) - 73 од; 

- кувально-пресувальне - 28 од.; 

- ливарного - 27 од. 

На кiнець звiтного року сума незавершених капiтальних вкладень склала 47 883 тис. грн., у тому 

числi: 

- об'єкти виробничого призначення - 45 591 тис. грн.; 

- нематерiальнi активи - 2 292 тис. грн. 

 

АТ безперервно удосконалює систему управлiння станом навколишнього природного 

середовища, розглядаючи її як одну з умов конкурентоспроможностi продукцiї. Для реалiзацiї 

цього напрямку на пiдприємствi впроваджена та застосовується система менеджменту 

навко-лишнього середовища вiдповiдно до вимог стандарту ISO 14001:2015. 

На пiдприємствi ведеться облiк первинного утворення промислових вiдходiв та визначенi мiсця 

тимчасового зберiгання промислових вiдходiв. Вiдходи тимчасово зберiгаються згiдно 

розробленої та затвердженої 06.02.2017р. Iнструкцiї № 3/2 "Щодо поводження з промисловими 

вiдходами  АТ "Сумське НВО". 

Промисловi вiдходи iз дотриманням правил безпеки збираються в iдентифiковану тару, по мiрi 

накопичення передаються спецiалiзованим стороннiм органiзацiям, якi мають вiдповiднi лiцензiї 

щодо поводження з вiдходами для подальшого знешкодження, утилiзацiї, видалення, 

захоронення або зберiгання. 

Вiдходи 1 класу небезпеки тимчасово зберiгаються в герметичнiй тарi або спецiальному 



 

 

примiщеннi. Вiдходи 2 класу небезпеки зберiгаються згiдно агрегатному стану у щiльно 

закри-тих бочках та контейнерах. Вiдходи 3 класу небезпеки зберiгаються в тарi, яка забезпечує 

їх ло-кальне зберiгання. Вiдходи 4 класу небезпеки зберiгаються у спецiальнiй тарi або на 

промисло-вому майданчику iз бетонним покриттям. 

Два рази на рiк Державною Установою "Сумський обласний лабораторний центр Мiнiс-терства 

охорони здоров'я України" проводяться лабораторнi дослiдження атмосферного повiт-ря та 

грунту в мiсцях зберiгання особливо небезпечних вiдходiв. 

Основними джерелами викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря є техноло-гiчне 

обладнання й агрегати, що застосовуються у виробництвi заготовок, у ковальсько-пресових, 

термiчних, гальванiчних, механоскладальних, зварювальних, лакофарбових i ливар-них 

виробництвах. 

Основними забруднюючими речовинами є: дiоксид вуглецю, азоту дiоксид, оксид вуглецю, 

речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, лакофарбовий аерозоль. 

Обсяги викидiв у атмосферу (без урахування двоокису вуглецю) у 2020 роцi 

склали 94,638 т/рiк. 

Пiдприємство вживає заходи з запобiгання забруднення атмосфери, якi застосовуються для 

зменшення викидiв: ремонт та замiна окремих вузлiв та апаратiв установок очистки газу, 

модернiзацiя котлiв, встановлення пиловловлювачiв вiд механообробних верстатiв, контроль за 

технiчним станом установок очистки газу та iнше. 

В АТ проводиться вiдомчий контроль якостi та кiлькiсних показникiв забруднюючих речовин у 

промислово-побутових стiчних водах та якiсть води з артезiанських свердловин. 

У складi стiчних вод товариства переважають: сульфати, хлориди, фосфати, нiтрати, залiзо. 

Товариство здiйснює контроль за рацiональним використанням води промислово-побутової та 

питної якостi. 

 

 

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

економічних обмежень 

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

напруженi вiдносини мiж Україною та РФ, 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 АТ "Сумське НВО" у звiтному роцi показники 

лiквiдностi, платоспроможностi, рентабельностi та фiнансової стiйкостi пiдприємства мали 

не-гативну тенденцiю змiни. 

За 2020 рiк чистий оборотний капiтал пiдприємства в порiвняннi з 2019 роком зменшився на 

24,2%. 

Оцiнка ключових показникiв лiквiдностi свiдчить про можливiсть пiдприємства 

розрахо-вуватися за своїми зобов'язаннями з кредиторами, однак загальний тренд показникiв 

має нега-тивну динамiку. 

Аналiз показникiв лiквiдностi та платоспроможностi свiдчить про зниження забезпечення 



 

 

пiдприємства оборотними активами для покриття поточних зобов'язань. Так, у 2019 роцi 

на 1 грн. залучених коштiв припадало 0,39 грн. оборотних активiв, у 2020 роцi - 0,29 грн. 

Динамiка показникiв фiнансової стiйкостi дозволяє зробити висновки про значне змен-шення 

рiвня забезпеченостi пiдприємства власними оборотними коштами, необхiдними для йо-го 

фiнансової незалежностi. Спостерiгається тенденцiя до зменшення даного показника за 

ана-лiзований перiод з -1,57 у 2019 роцi до -2,43 у 2020 роцi. 

У порiвняннi з минулим роком у 2020 роцi значення показникiв рентабельностi погiрши-лися, 

про що свiдчить отриманий пiдприємством збиток у розмiрi 3 691 939 тис. грн. проти 

отриманого у 2019 роцi прибутку, який склав 178 058 тис. грн. 

Значення показникiв рентабельностi активiв i власного капiталу свiдчать про те, що кожна 

гривня вкладених активiв приносить збиток у розмiрi 1,13 грн. у 2020 роцi проти 0,04 грн. 

прибутку в 2019 роцi. 

Значення коефiцiєнта рентабельностi дiяльностi пiдприємства впродовж року зберiгалось на 

рiвнi, нижче нормативного. Вiдповiдно на 1 грн. реалiзованої продукцiї припадало 

4,60 грн. збитку в 2020 роцi проти 0,23 грн. прибутку в 2019 роцi. 

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

"Сумське НВО" за 2019-2020 роки свiдчить про значне зниження рiвня фiнансової стiйкостi та 

платоспроможностi пiдприємства. 

Показники лiквiдностi за 2020р. характеризуються наступними даними: 

- Коефiцiєнт покриття: 0,29 (рекомендоване значення бiльше 1); 

- Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi:  0,20  (рекомендоване значення 0,6-0,8); 

- Коефiцiєнт абсолютної  лiквiдностi: 0 (рекомендоване значення бiльше 0); 

- Чистий оборотний капiтал, тис. грн.:  - 8 515 401 (рекомендоване значення бiльше 0). 

Протягом звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть зменшилась на 33% i станом 

на 31.12.2020р. склала 1 869 млн. грн., у тому числi: дебiторська заборгованiсть за продукцiю, 

товари, роботи, послуги - 630 млн. грн. (зменшилась на 67,3%); дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом - 6 млн. грн. (зменшилась на 57,1%); iнша поточна дебiторська 

забо-ргованiсть - 1 213 млн. грн. (збiльшилась на 50,1%) тощо. 

Кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 19,4% i станом на 31.12.2020р. склала 

8 455 млн. грн. (у тому числi поточна - 8 404 млн. грн., довгострокова - 51 млн. грн.). Поточна 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 2 156 млн. грн. (збiльшилась на 

8,9%); поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 615 млн. грн. 

(зменши-лась на 8,5%); iншi поточнi зобов'язання - 5 141 млн. грн. (збiльшились на 30,4%) тощо. 

Залишок кредитiв на початок року складав 3 905 млн. грн., та у зв'язку зi значними 

коли-ваннями валютних курсiв протягом звiтного перiоду збiльшився на 757 млн. грн. i на 

кiнець року склав 4 662 млн. грн. Залишок кредитiв АТ 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 звiтного перiоду, 

становить близько 9 564 тис. 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) 



 

 

АТ "Сумське НВО" вiдоме на теренах не тiльки України, країн СНД, а й далеко за їх ме-жами. 

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

унiкальна, надiйна, якiсна, високотехнологiчна, її використовують у рiзних галузях 

промисло-востi, 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 й у свiтi немає. 

У 2021 роцi АТ планує реалiзувати готову продукцiю за такими географiчними сегментами: 

Україна та СНД - 95,9% вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї готової продукцiї, РФ - 

3,7%; далеке зарубiжжя - 0,4%. 

У межах виконання iнвестицiйної програми у сферi теплоенергетики передбачається 

про-ведення заходiв, направлених на розвиток та модернiзацiю енергетичних об'єктiв котельнi 

Пiв-нiчного Промвузла, а саме: 

- модернiзацiя водогрiйного котла з вiдновленням конвективного пакета; 

- модернiзацiя розподiльчого пристрою; 

- модернiзацiя об'єктiв котельнi ППВ з замiною насосних агрегатiв; 

- модернiзацiя трансформаторних пiдстанцiй (2 од.); 

- впровадження комерцiйних вузлiв облiку природного газу та стiчних вод; 

- модернiзацiя комерцiйного вузла облiку теплової енергiї на 2-му тепловому виводi; 

- реконструкцiя паропроводу. 

Планується продовження виконання робiт з пiдтримки серверної та мережевої iнфрастру-ктури, 

адмiнiстрування iснуючого програмного забезпечення корпоративної iнформацiйної системи 

управлiння пiдприємством. 

У напрямку оплати працi очiкується проведення наступних заходiв: 

- пiдвищення тарифних ставок та окладiв працюючих вiдповiдно до норм дiючого 

зако-нодавства i Галузевої угоди та у зв'язку з ростом прожиткового мiнiмума на 7,8%; 

- оптимiзацiя чисельностi персоналу вiдповiдно до рiвня завантаження пiдприємства та 

направлення заощаджених кошiв на подальше зростання рiвня заробiтної плати працiвникiв 

згiдно з ростом мiнiмальних гарантiй в оплатi працi (мiнiмальна заробiтна плата 6 000 грн. на 

мiсяць за просту неквалiфiковану працю) та конкурентних вимог ринку працi. 

 

 

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

та розробку за звітний рік 

АТ має компетенцiї в сферах конструкторських та науково-дослiдницьких робот. За рiвнем 

освiти персонал, задiяний у виконаннi наукових дослiджень i розробок у межах пiдприємства 

складає: 

- магiстри (спецiалiсти) - 24 особи; 

- iншi рiвнi освiти (за винятком вищої освiти) - 2 особи. 

Протягом звiтного перiоду валовi витрати АТна виконання наукових дослiджень i розробок 

склали 20 486,2 тис. грн. 

 

 

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 Голова Наглядової ради, 

Секретар Наглядової ради, 

Члени Наглядової ради 

 

Станом на 31.12.2020 року: 

Гажиєнко О.Г. (представник акцiонера - 

компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД) - Голова Наглядової ради;  

Тичина О.Г.  (представник акцiонера - 

компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД) - Секретар Наглядової ради;  

Харiна О.С.  (представник акцiонера - 

компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД) - Член Наглядової ради;  

Карпичев I.О. (представник акцiонера - 

компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД) - Член Наглядової ради. 

 

Генеральний 

директор 

Одноосiбний виконавчий орган Забiцький В.В. (станом на 31.12.2020р.) 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї , 

Секретар Ревiзiйної комiсiї , 

Члени Ревiзiйної комiсiї  

 

Станом на 31.12.2020р.: 

Борисенко Л.М. - голова Ревiзiйної 

комiсiї;  

Коробченко С.В. - секретар Ревiзiйної 

комiсiї;  

Лаптур Ю.О. - член Ревiзiйної комiсiї 

 

 



 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Начальник УБух - 

Головний бухгалтер 

Клименко Володимир 

Миколайович 
1963 вища 38 

ПАТ "Сумське НВО", 

05747991, Начальник УБух - 

Головний бухгалтер ПАТ 

"Сумське НВО" 

10.03.1998, до 

звiльнення 

(призначення

) 

Опис: 
Повноваження та обов'язки начальника УБух - Головного бухгалтера, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками 

та трудовою угодою.  

 

 

2 

Генеральний директор 
Лук'яненко Володимир 

Матвiйович 
1937 вища 56 

ПАТ "Сумське НВО", 

05747991, Президент ПАТ 

"Сумське НВО 

iм.М.В.Фрунзе", член 

Наглядової ради ПАТ 

"Сумське НВО". 

26.07.2019, 3 

роки, але до 

переобрання 

Опис: 
Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ "Сумське НВО" (протокол № 26/07-2019/2 вiд  26.07.2019р.) обрано Генеральним директором АТ "Сумське 

НВО" - Лук'яненка Володимира Матвiйовича. 

31.01.2020 р., протокол №31/01-2020, Наглядовою радою АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) прийнято рiшення припинити повноваження 

Генерального директора АТ "Сумське НВО"  Лук'яненка Володимира Матвiйовича 31.01.2020р. у зв'язку з переведенням за його згодою на iнше 

пiдприємство вiдповiдно до п. 5 ст. 36  КЗпПУ. 

3 Голова Наглядової ради 
Гажиєнко Олександр 

Геннадiйович 
1953 вища 40 

ПАТ "Сумське НВО", 

05747991, з 14.03.2014 року - 

пенсiонер, до 14.03.2014 року 

- начальник управлiння 

органiзацiї працi та 

заробiтної плати ПАТ 

26.07.2019, 3 

роки 



 

 

"Сумське НВО". 

Опис: 
Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом 

Наглядової ради АТ "Сумське НВО" - Гажиєнка Олександра Геннадiйовича - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ "Сумське НВО" (протокол № 26/07-2019/1 вiд  26.07.2019р.) обрано Головою Наглядової ради АТ "Сумське 

НВО" - Гажиєнка Олександра Геннадiйовича - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS 

LIMITED). 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду.  

Гажиєнко  Олександр Геннадiйович також є членом Наглядової ради АТ "СМНВО-Iнжинiринг" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00205618,  

мiсцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Iллiнська, 13). 

 

4 

Секретар Наглядової 

ради 
Тичина Оксана Георгiївна 1979 вища 19 

ТОВ "Юридична фiрма 

"Тичина i партнери", 

36589464, з 2009 року - 

директор ТОВ "Юридична 

фiрма "Тичина i партнери", м. 

Київ, Україна 

26.07.2019, 3 

роки 

Опис: 
Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом 

Наглядової ради АТ "Сумське НВО"  - Тичину Оксану Георгiївну - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ "Сумське НВО" (протокол № 26/07-2019/1 вiд  26.07.2019р.) обрано Секретарем Наглядової ради АТ 

"Сумське НВО" - Тичину Оксану Георгiївну - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS 

LIMITED). 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду.  

 

Тичина Оксана Георгiївна також є Секретарем Наглядової ради АТ "СМНВО-Iнжинiринг" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00205618,  

мiсцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Iллiнська, 13). 

 

5 Член Наглядової ради Харiна Ольга Сергiївна 1984 вища 12 

ТОВ "Юридична фiрма 

"Тичина i партнери", 

36589464, з 2014 року - 

старший юрист ТОВ 

26.07.2019, 3 

роки 



 

 

"Юридична фiрма "Тичина i 

партнери", м. Київ, Україна 

Опис: 
Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом 

Наглядової ради АТ "Сумське НВО" - Харiну Ольгу Сергiївну - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду.  

 

 

6 

Член Наглядової ради 
Карпичев Iлля 

Олександрович 
1957 вища 40 

ПАТ "Сумське НВО", 

05747991, заступник 

начальника 

планово-економiчного 

управлiння АТ "Сумське 

НВО", м. Суми. 

13.12.2019, 3 

роки 

Опис: 
Вiдповiдно до прав, що наданi ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно з листом акцiонера Товариства - компанiї  

"СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (вх. канцелярiї Товариства № 6455 вiд 13.12.2019р.) про замiну члена 

Наглядової ради Товариства, а саме: вiдкликання (припинення повноважень) члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера компанiї 

Стремвол Холдiнгз Лiмiтед (Stremvol Holdings Limited) Степанчук Олени Iгорiвни та призначення членом Наглядової ради Товариства - 

представника акцiонера компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед (Stremvol Holdings Limited) Карпичева Iллi Олександровича, з 13.12.2019р. 

призначено членом  Наглядової ради Товариства (представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS 

LIMITED) - Карпичева Iллю Олександровича. 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду.  

 

7 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Борисенко Леонiд 

Миколайович 
1965 вища 35 

ПАТ "Сумське НВО", 

05747991, Заступник 

директора з 

персоналу-начальник 

управлiння працi та 

заробiтної плати ПАТ 

"Сумське НВО", м. Суми 

26.07.2019, 3 

роки 

Опис: 
Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом 



 

 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО" . 

Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО" (протокол №1 вiд 26.07.2019р.) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО". 

Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю.  

 

8 

Секретар Ревiзiйної 

комiсiї 

Коробченко Станiслав 

Вiкторович 
1983 вища 15 

ПАТ "Сумське НВО", 

05747991, начальник вiддiлу 

платежiв Управлiння 

фiнансiв ПАТ "Сумське 

НВО". 

26.07.2019, 3 

роки 

Опис: 
Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО" . 

Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО" (протокол №1 вiд 26.07.2019р.) обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО". 

Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю.  

 

9 

Член Ревiзiйної комiсiї Лаптур Юрiй Олександрович 1969 вища 30 

ПАТ "Сумське НВО", 

05747991, пенсiонер 

податкової мiлiцiї, 04.04.2019 

року - провiдний фахiвець 

Управлiння економiчної 

безпеки ПАТ "Сумське 

НВО"; 02.05.2019 року - 

заступник директора з 

економiчної безпеки, 

начальник Управлiння 

економiчної безпеки ПАТ 

"Сумське НВО". 

26.07.2019, 3 

роки 

Опис: 
Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО". 

Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю.  

 

 



 

 

10 

Генеральний директор 
Забiцький Володимир 

Вiкторович 
1963 вища 35 

АТ "Сумське НВО", 

05747991, Посади, якi 

обiймала ця особа протягом 

останнiх п'яти рокiв:  

Начальник 

контрольно-ревiзiйного 

вiддiлу Управлiння 

економiчної безпеки АТ 

"Сумське НВО", м. Суми. 

03.02.2020, 3 

роки, але до 

переобрання 

Опис: 
31.01.2020 р., протокол №31/01-2020, Наглядовою радою АТ "Сумське НВО" прийнято рiшення обрати Генеральним директором АТ "Сумське 

НВО" Забiцького  Володимира Вiкторовича з 03.02.2020р.  

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Строк, на який обрано особу - до переобрання (припинення повноважень). 

 

 



 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Начальник УБух - Головний 

бухгалтер 

Клименко Володимир Миколайович 445 0,000626 445 0 

Генеральний директор Лук'яненко Володимир Матвiйович 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Гажиєнко Олександр Геннадiйович 0 0 0 0 

Секретар Наглядової ради Тичина Оксана Георгiївна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Харiна Ольга Сергiївна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Карпичев Iлля Олександрович 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Борисенко Леонiд Миколайович 315 0,00044 315 0 

Секретар Ревiзiйної комiсiї Коробченко Станiслав Вiкторович 12 0,0000168 12 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Лаптур Юрiй Олександрович 0 0 0 0 

Генеральний директор Забiцький Володимир Вiкторович 0 0 0 0 

 



 

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi. 



 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 

(Inter Growth Investmеnts 

Limited) 

HE 216157 
 Кiпр, Лiмассол, вул. Караiскакi, 

13, Лiмассол, 3032 
83,911186 

Просцено Трейдiнг Лiмiтед / 

PROSCENO TRADING 

Limited 

157082 
Кiпр, Лiмассол, Зiнас Кантер енд 

Орiгенус, п/с3035 
13,512435 

iншi юридичнi особи - -, -, - р-н, -, - 0,865085 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

фiзичнi особи 1,711294 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
АТ "Сумське НВО" вiдоме на теренах не тiльки України, країн СНД, а й далеко за їх ме-жами. 

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

унiкальна, надiйна, якiсна, високотехнологiчна, її використовують у рiзних галузях 

промисло-востi, 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 й у свiтi немає. 

У 2021 роцi АТ планує реалiзувати готову продукцiю за такими географiчними сегмента-ми: 

Україна та СНД - 95,9% вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї готової продукцiї, 

Росiйська Федерацiя - 3,7%; далеке зарубiжжя - 0,4%. 

У межах виконання iнвестицiйної програми у сферi теплоенергетики передбачається 

про-ведення заходiв, направлених на розвиток та модернiзацiю енергетичних об'єктiв котельнi 

Пiв-нiчного Промвузла, а саме: 

- модернiзацiя водогрiйного котла з вiдновленням конвективного пакета; 

- модернiзацiя розподiльчого пристрою; 

- модернiзацiя об'єктiв котельнi ППВ з замiною насосних агрегатiв; 

- модернiзацiя трансформаторних пiдстанцiй (2 од.); 

- впровадження комерцiйних вузлiв облiку природного газу та стiчних вод; 

- модернiзацiя комерцiйного вузла облiку теплової енергiї на 2-му тепловому виводi; 



 

 

- реконструкцiя паропроводу. 

Планується продовження виконання робiт з пiдтримки серверної та мережевої iнфраструктури, 

адмiнiстрування iснуючого програмного забезпечення корпоративної iнформацiйної системи 

управлiння пiдприємством. 

У напрямку оплати працi очiкується проведення наступних заходiв: 

- пiдвищення тарифних ставок та окладiв працюючих вiдповiдно до норм дiючого 

законодавства i Галузевої угоди та у зв'язку з ростом прожиткового мiнiмума на 7,8%; 

- оптимiзацiя чисельностi персоналу вiдповiдно до рiвня завантаження пiдприємства та 

направлення заощаджених кошiв на подальше зростання рiвня заробiтної плати працiвникiв 

згiдно з ростом мiнiмальних гарантiй в оплатi працi (мiнiмальна заробiтна плата 6 000 грн. на 

мiсяць за просту неквалiфiковану працю) та конкурентних вимог ринку працi. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання"  є новим 

найменуванням Публiчного акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання".  Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання" 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.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) вiд 26.07.2019р. 

(протокол №34) з метою приведення дiяльностi до вимог дiючого законодавства України 

прийнятi наступнi рiшення: 

- змiнити тип Товариства з публiчного на приватне, 

- затвердити нове найменування Товариства:  

Повне найменування - Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання". Скорочене найменування - АТ "Сумське НВО". 

Органiзацiйно-правова форма Товариства - акцiонерне товариство, тип акцiонерного товариства 

- приватне. 

АТ "Сумське НВО" є юридичною особою приватного права, статутний капiтал якого подiлено 

на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими 

посвiдчуються акцiями, має основнi фонди та обiговi кошти, баланс, печатку iз своїм 

найменуванням, кутовий та iншi штампи, фiрмовi бланки, рахунки у банках, може мати 

комерцiйне найменування, торговельну марку та iншi засоби вiзуальної iдентифiкацiї, що не 



 

 

забороненi законодавством. 

В АТ "Сумське НВО" впроваджена та функцiонує система менеджменту якостi, яка вiд-повiдає 

вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 й пiдтверджена при ресертифiкацiйно-му 

аудитi сертифiкатом вiдповiдностi UA229049/1, 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 й спрямована на 

реалiзацiю головної мети - безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Система 

планується, реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного 

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: 30.10.2018р. За умови результативного 

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

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

дiють сертифiкати на: 

- систему екологiчного менеджменту, що вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO 

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

(термiн дiї - до 15.03.2021р.), 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 

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

У звiтному перiодi було проведено оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв України 

та 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. 

Проведено оцiнку вiдповiдностi в областi використання атомної енергiї та в системi сертифiкацiї 

Державних стандартiв РФ й отримано сертифiкати вiдповiдностi на устаткування, що 

поставляється за контрактами. 

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

позитивними висновками на виробництво насосного й вибухозахищеного обладнання та 

трубопровiдної арматури. Здiйснено експертизу технiчної документацiї, у результатi якої 

отриманi експертнi висновки на агрегат електронасосний та запаснi частини до насосного 

обладнання. 

 

 

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: 
Протягом 2020 року не вiдбувалось укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв, що могло б вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану 

i доходiв або витрат Товариства. 

 

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 
Полiтика Товариства 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 Товариства  має на метi забезпечувати належне функцiонування 

внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв.  

Полiтика з управлiння ризиками Товариства 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. 

В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна 

програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i 

спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. 

Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
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 

Товариства вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв. Ринковий ризик. 

Для дiяльностi Товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових 

змiн курсiв обмiну валют. Ринковi ризики оцiнюються iз використанням аналiзу чутливостi, якi 

враховують вплив обгрунтовано можливих змiн курсiв обмiну валют протягом року. Валютний 

ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв 

грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну 

валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсiв обмiну гривнi щодо 

долара США та Євро. Ризик Товариства вiдносно змiни обмiнних курсiв iноземної валюти не 

складає суттєвого впливу на дiяльнiсть Товариства. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi являє 

собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. 

Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у 

використаннi умов кредитування, якi надаються постачальниками. Товариство проводить аналiз 

строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд 

очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Надходжень вiд 

операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик. 

Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, 

якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським 

договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Товариство на iстотну 

концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а 

також дебiторську заборгованiсть. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному 

конкретному випадку, в тому числi шляхом перевiрки партнерiв, за допомогою правильних 

формулювань умов контрактiв, контролем за розрахунками на пiдприємствi, листуванням, 

виставленням претензiй i т.п., налагодження механiзму виконання угод, система облiку та 

контролю, повiдомлення контрагента про виконання робiт, термiни поставок. 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як:  

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;  

- непередбаченi дiї державних органiв;  



 

 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння. Практика корпоративного 

управлiння здiйснюється вiдповiдно до принципiв та в рамках, визначених законодавством, 

Статутом та внутрiшнiми положеннями емiтента. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не використовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство застосовує практику корпоративного управлiння згiдно з вимогами, визначеними 

законодавством. 

 

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 
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння. Практика корпоративного 

управлiння здiйснюється вiдповiдно до принципiв та в рамках, визначених законодавством, 

Статутом та внутрiшнiми положеннями емiтента. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

  

Дата проведення  

Кворум зборів 0 

Опис У 2020 роцi Товариство не скликало i не проводило рiчнi або позачерговi загальнi 

збори акцiонерiв. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) У 2020 роцi Товариство не скликало i не проводило рiчнi або 



 

 

позачерговi загальнi збори акцiонерiв. 

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 
У 2020 роцi Товариство не скликало i не проводило рiчнi або 

позачерговi загальнi збори акцiонерiв. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 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) У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликалися. 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

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 голосуючих акцій 

товариства  

Інше (зазначити) 

У звiтному перiодi 

позачерговi загальнi збори 

не скликалися. 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

У 2020 роцi Товариство не скликало i не 

проводило рiчнi або позачерговi загальнi 

збори акцiонерiв. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

позачерговi збори не скликалися 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Гажиєнко 

Олександр 

Геннадiйович 

 X Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. 

(протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано 

членом Наглядової ради АТ "Сумське НВО" 

- Гажиєнка Олександра Геннадiйовича - 

представника акцiонера компанiї 

"СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ 

"Сумське НВО" (протокол № 26/07-2019/1 

вiд  26.07.2019р.) обрано Головою 

Наглядової ради АТ "Сумське НВО" - 

Гажиєнка Олександра Геннадiйовича - 

представника акцiонера компанiї 

"СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Гажиєнко  Олександр Геннадiйович також є 

членом Наглядової ради АТ 

"СМНВО-Iнжинiринг" (iдентифiкацiйний 

код юридичної особи 00205618,  

мiсцезнаходження: 40009, м.Суми, 

вул.Iллiнська, 13). 

Член Наглядової ради повинен виконувати 

свої обов'язки особисто i не може передавати 

власнi повноваження iншiй особi крiм 



 

 

передачi повноважень Голови та секретаря 

Наглядової ради у випадках та порядку, 

визначених Статутом та Положенням про 

Наглядову раду. 

Член Наглядової ради здiйснює свої 

повноваження на пiдставi 

цивiльно-правового договору, трудового 

договору або контракту укладеного з 

Товариством, умови якого попередньо 

затверджуються Загальними зборами. Вiд 

iменi Товариства такий договiр пiдписує 

особа, уповноважена на те Загальними 

зборами; ним встановлюються порядок 

роботи члена Наглядової ради, права, 

обов'язки та вiдповiдальнiсть сторiн. У разi 

укладення Товариством з членом Наглядової 

ради цивiльно-правового договору, такий 

цивiльно-правовий договiр може бути або 

оплатним, або безоплатним. 

З припиненням повноважень члена 

Наглядової ради одночасно припиняється дiя 

договору, укладеного з ним. 

Член Наглядової ради має право: брати 

участь, приймати рiшення, надавати 

пропозицiї та зауваження на засiданнях 

Наглядової ради; отримувати матерiали, 

iнформацiю, документи та/або їхнi копiї з 

питань, що виносяться на розгляд Наглядової 

ради та включенi до порядку денного 

засiдання Наглядової ради, не пiзнiше, нiж за 

5 (п'ять) робочих днiв до дати проведення 

такого засiдання. Обов'язок з надання 

матерiалiв, iнформацiї, документiв та/або 

їхнiх копiй з питань порядку денного 

вiдповiдного засiдання Наглядової ради 

Товариства покладається на особу, що 

iнiцiювала проведення засiдання Наглядової 

ради та/або включення до порядку денного 

вiдповiдного питання; за вiдповiдним 

письмовим запитом на адресу Генерального 

директора отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства та його вiдокремлених 

пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену 

Наглядової ради, для вирiшення питань, 

вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, 



 

 

незалежно вiд того, чи включенi такi питання 

до порядку денного того чи iншого засiдання 

Наглядової ради Товариства, знайомитися з 

документами та отримувати їхнi копiї. 

Вищезазначена iнформацiя та документи 

надаються члену Наглядової ради протягом 5 

(п'яти) робочих днiв з дати отримання 

Товариством вiдповiдного письмового 

запиту; вимагати скликання позачергового 

засiдання Наглядової ради.  

Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти 

добросовiсно та розумно в iнтересах 

Товариства, не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно 

та розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй 

посадi за подiбних обставин; дотримуватися 

у своїй дiяльностi вимог законодавства, 

Статуту, цього Положення та iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства; 

виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; брати участь 

у засiданнях Наглядової ради або завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у них 

iз зазначенням причини вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених Статутом 

Товариства правил та процедур щодо 

укладення правочинiв, у вчиненнi яких є 

особиста заiнтересованiсть (конфлiкт 

iнтересiв); дотримуватися усiх встановлених 

у Товариствi правил, пов'язаних з режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Зберiгати (не 

розголошувати) комерцiйну таємницю, 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю 

про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома 

йому у зв'язку з виконанням своїх 

повноважень, не розголошувати її особам, 

якi не мають права доступу до такої 

iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених 

законодавством), а також не 

використовувати її у особистих iнтересах або 

в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати 

Загальним зборам та Наглядовiй радi повну 

та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 



 

 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової 

ради регламентуються Статутом Товариства 

та Положенням про Наглядову раду (адреса 

сторiнки на власному веб-сайтi Товариства iз 

Статутом та внутрiшнiми положеннями: 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/r

egistratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozh

eniya/). 

 

Тичина Оксана 

Георгiївна 

 X Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. 

(протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано 

членом Наглядової ради АТ "Сумське НВО"  

- Тичину Оксану Георгiївну - представника 

акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL 

HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ 

"Сумське НВО" (протокол № 26/07-2019/1 

вiд  26.07.2019р.) обрано Секретарем 

Наглядової ради АТ "Сумське НВО" - 

Тичину Оксану Георгiївну - представника 

акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL 

HOLDINGS LIMITED). 

Тичина Оксана Георгiївна також є 

Секретарем Наглядової ради АТ 

"СМНВО-Iнжинiринг" (iдентифiкацiйний 

код юридичної особи 00205618,  

мiсцезнаходження: 40009, м.Суми, 

вул.Iллiнська, 13). 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової 

ради регламентуються Статутом Товариства 

та Положенням про Наглядову раду (адреса 

сторiнки на власному веб-сайтi Товариства iз 

Статутом та внутрiшнiми положеннями: 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/r

egistratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozh

eniya/). 

 

Харiна Ольга 

Сергiївна 

 X Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. 

(протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано 

членом Наглядової ради АТ "Сумське НВО" 

- Харiну Ольгу Сергiївну - представника 

акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL 



 

 

HOLDINGS LIMITED). 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової 

ради регламентуються Статутом Товариства 

та Положенням про Наглядову раду (адреса 

сторiнки на власному веб-сайтi Товариства iз 

Статутом та внутрiшнiми положеннями: 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/r

egistratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozh

eniya/). 

 

Карпичев Iлля 

Олександрович 

 X Вiдповiдно до прав, що наданi ст. 53 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та 

згiдно з листом акцiонера Товариства - 

компанiї  "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS 

LIMITED) (вх. канцелярiї Товариства № 

6455 вiд 13.12.2019р.) про замiну члена 

Наглядової ради Товариства, а саме: 

вiдкликання (припинення повноважень) 

члена Наглядової ради Товариства - 

представника акцiонера компанiї Стремвол 

Холдiнгз Лiмiтед (Stremvol Holdings Limited) 

Степанчук Олени Iгорiвни та призначення 

членом Наглядової ради Товариства - 

представника акцiонера компанiї Стремвол 

Холдiнгз Лiмiтед (Stremvol Holdings Limited) 

Карпичева Iллi Олександровича, з 

13.12.2019р. призначено членом  Наглядової 

ради Товариства (представника акцiонера 

компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS 

LIMITED) - Карпичева Iллю 

Олександровича. 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової 

ради регламентуються Статутом Товариства 

та Положенням про Наглядову раду (адреса 

сторiнки на власному веб-сайтi Товариства iз 

Статутом та внутрiшнiми положеннями: 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/r

egistratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozh

eniya/). 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

Згiдно зi Статутом АТ "Сумське НВО"  кiлькiсний склад 

Наглядової ради - п'ять осiб. 

Станом на 31.12.2020р. Наглядова рада складається з 4 фiзичних 

осiб - представникiв акцiонера - компанiї Стремвол Холдiнгз 



 

 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Лiмiтед. Член Наглядової ради Третьяк Олег Миколайович, 

обраний вiдповiдно протоколу № 34 вiд 26.07.2019р., припинив 

повноваження за власним бажанням з 22.10.2019р. Вiдповiдно до 

прав, передбачених ст. 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" i вiдповiдно до рiшення акцiонера Товариства - 

компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед замiнено члена Наглядової 

ради Товариства, а саме: вiдiзвано (припинено повноваження) 

члена Наглядової ради Товариства Степанчук Олени Iгорiвни, 

яка обрана загальними зборами акцiонерiв Товариства 

26.07.2019р., i з 13.12.2019р. призначено членом Наглядової ради 

Товариства представника акцiонера компанiї Стремвол Холдiнгз 

Лiмiтед Карпичева Iллю Олександровича. 

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. 

Функцiонування Наглядової ради регламентується Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду (адреса сторiнки 

на власному веб-сайтi Товариства iз Статутом та внутрiшнiми 

положеннями: 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/registratsionnye-dokum

enty-i-vnutrennie-polozheniya). 

Протягом 2020 року Наглядова рада провела 53 засiдання. 

На засiданнях були розглянутi i прийнятi рiшення з питань 

управлiння акцiонерним товариством, погодження укладення 

значних угод за участю Товариства (прийняття рiшення про 

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. 

  

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 



 

 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
У складi Наглядової ради жодних 

комiтетiв не створено 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Дiяльнiсть Наглядової ради протягом 2020 року була спрямована 

на забезпечення дiяльностi АТ "Сумське НВО", полягала у 

вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради 

законодавсттвом та Статутом АТ "Сумське НВО". Члени 

Наглядової ради проявили себе як компетентнi посадовцi, їх 

квалiфiкацiя та набутий досвiд дозволили ефективно вирiшувати 

широкий перелiк питань дiяльностi АТ "Сумське НВО". 

Протягом 2020 року дiяльнiсть Наглядової ради була спрямована 

на подолання негативного фiнансового стану АТ "Сумське НВО", 

проте зазначена мета ще перебуває в процесi досягнення у зв'язку 

з тривалим перiодом прояву ефекту вiд погоджених правочинiв 

щодо постачання продукцiї АТ "Сумське НВО" (строки реалiзацiї 

контрактiв становлять  2 i бiльше рокiв) та iнших ухвалених 

рiшень. 

У зв'язку з тим, що Товариство не скликало та не проводило 

загальних зборiв у 2020 роцi, оцiнка роботи наглядової ради не 

здiйснювалась. 

 

 

 

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)  

 

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) 

Винагороду отримує Голова Наглядової ради згiдно 

цивiльно-правового договору. З iншими членами Наглядової 

ради укладено цивiльно-правовi договори на безоплатнiй  

основi. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Забiцький Володимир 

Вiкторович 

31.01.2020 р., протокол №31/01-2020, Наглядовою радою АТ 

"Сумське НВО" прийнято рiшення припинити повноваження 

Генерального директора АТ "Сумське НВО"  Лук'яненка 

Володимира Матвiйовича 31.01.2020р. у зв'язку з переведенням 

за його згодою на iнше пiдприємство вiдповiдно до п. 5 ст. 36  

КЗпПУ та обрати Генеральним директором АТ "Сумське НВО" 

Забiцького  Володимира Вiкторовича з 03.02.2020р.  

Функцiональнi обов'язки Генерального директора 

регламентуються Статутом Товариства (адреса сторiнки на 

власному веб-сайтi Товариства iз Статутом: 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/registratsionnye-dokum



 

 

enty-i-vnutrennie-polozheniya). 

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, 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 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. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом 

управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його поточною 



 

 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

дiяльнiстю. 

Протягом 2020 року дiяльнiсть Генерального директора була 

спрямована на подолання негативного фiнансового стану АТ 

"Сумське НВО", проте зазначена мета ще перебуває в процесi 

досягнення у зв'язку з тривалим перiодом прояву ефекту вiд 

погоджених правочинiв щодо постачання продукцiї АТ "Сумське 

НВО" (строки реалiзацiї контрактiв становлять  2 i бiльше рокiв) 

та iнших ухвалених рiшень. 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

У зв'язку з тим, що Товариство не скликало та не проводило 

загальних зборiв у 2020 роцi, оцiнка роботи генерального 

директора не здiйснювалась. 

 

Примітки 
н/д  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

В Товариствi 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). 

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. 

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

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

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

нештатних ситуацiях" (Редакцiя 01). Вiдповiдно до даного Положення АТ 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 2020 роцi 

були: 

- вiдтiк висококвалiфiкованого та квалiфiкованого персоналу; 

- зрив термiнiв розробки конструкторської та технологiчної документацiї; 

- недостатня кiлькiсть фiнансових засобiв. 

  

 

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 належить 

до 

компетенції 

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 додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) iншi вiдсутнi 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 
ні ні ні так так 



 

 

після їх проведення 

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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада 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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 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 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



 

 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts 

Limited) 

НЕ 219411 83,911186 

2 Просцено Трейдiнг Лiмiтед  

(Prosceno Trading Limited) 

157082 13,512435 

 

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 1 017 298 У вiдповiдностi до абзацу другого 

пункту 10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI 

ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ 

Закону України "Про депозитарну 

систему України" власники акцiй не 

уклали з депозитарною установою 

договорiв про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах. 

22.07.2019 

Опис Станом на 22.07.2019 року у вiдповiдностi до абзацу другого пункту 10 

Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закону України 

"Про депозитарну систему України" власники 1 017 298 шт. акцiй не 

уклали з депозитарною установою договорiв про обслуговування рахунка в 

цiнних паперах. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Наглядова рада АТ "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. 

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 

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. 

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 припиня-ються 

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 

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. 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 

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; 

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; пого-дження за 

поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних госпо-дарських 

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 

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 

ком-петенцiї, 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. 

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 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 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 зако-нодавством 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 

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  

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 

зако-нодавством 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 

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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Вiдповiдно до ст 40-1  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нашим 

обов'язком є висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст 

40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про 

корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, та перевiрити iнформацiю, зазначену у 

пунктах 1 - 4 частини 3 ст 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що 

мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк. 

 



 

 

 

 

Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст 40-1 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства 

за 2020 рiк.  

 

Посилання на власний або будь-який iнший прийнятий Товариством кодекс корпоративного 

управлiння або iнформацiю про практику корпоративного управлiння, а також пояс-нення щодо 

вiдхилень або незастосування окремих положень власного або прийнятого кодексу 

корпоративного управлiння у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк 

вiдсутнi, оскiльки Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння та не 

застосовувало iнший кодекс корпоративного управлiння або практику корпоративного 

управлiння, а вiдповiднi положення корпоративного управлiння визначенi Товариством у 

Статутi. 

 

Ми також перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв Товариства та 

загальний опис прийнятих на зборах рiшень; iнформацiю про персональний склад нагля-дової 

ради та колегiального виконавчого органу (правлiння) Товариства, їхнiх комiтетiв (вiдсутнi), 

iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рi-шень, що мiстить 

Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк.  

 

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої 

невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх документах 

Товариства, або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту.  

 

Ми провели необхiднi аудиторськi процедури стосовно iнформацiї, що мiстить Звiт про 

корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, щодо основних характеристик систем 

внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або 

опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiю про будь-якi 

обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах; про порядок 

приз-начення та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб 

Товариства. 

 

На нашу думку, iнформацiя щодо основних характеристик систем внутрiшнього контролю i 

управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками 

значного пакета акцiй Товариства; про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв на загальних зборах; про порядок призначення та звiльнення посадових осiб 

Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства, яка мiститься у Звiтi про 

корпоративне управлiння за 2020 рiк, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог 

пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 

3480-IV вiд 23.02.2006 р. та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 

вiд 03.12.2013 р. 

 

 

 

 

 



 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ" 

 

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 

iнтерес" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (номер реєстрацiї у Реєстрi 

3727). 

 

Ключовий партнер, Генеральний директор 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю  

"ГЛОССА-АУДИТ"    Каплiн Андрiй Павлович 

(Сертифiкат аудитора Серiя А № 007097 вiд 

25.06.1999 р., номер реєстрацiї у Реєстрi 101645)  

 

Мiсцезнаходження: 61052, Україна, м. Харкiв, вул. Ярославська, будинок 8 

"26" квiтня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (Inter Growth 

Investmеnts Limited) 

НЕ 219411 Кiпр, мiсто Лимассол, 

вул. Караiскакi, 13, 

Лiмассол, 3032 

59 648 267 83,911186 59 648 267 0 

Просцено Трейдiнг Лiмiтед / 

PROSCENO TRADING Limited 

157082 Кiпр, мiсто Лимассол, 

ул. Зiнас Кантер енд 

Орiгенус, п/с3035 

9 605 315 13,512435 9 605 315 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

- 0 0 0 0 

Усього 69 253 582 97,423621 69 253 582 0 



 

 

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 24.06.2020 СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД 

(Stremvol Holdings Limited) 

HE 216157 83,736 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з листом (вх.№1742 вiд 24.06.2020р. канцелярiї  АТ "Сумське НВО") Компанiя "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (Stremvol Holdings Limited), яка зареєстрована за 

законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 216157, з зареєстрованим офiсом за адресою: Нафплiу, 15, 2-й поверх, 3025, Лiмассол, Кiпр, повiдомляє АТ 

"Сумське НВО" (далi - Товариство) про те, що Компанiя "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (Stremvol Holdings Limited) бiльше не володiє акцiями Товариства. 

2 24.06.2020 IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts 

Limited) 

НЕ 219411 0 83,736 

Зміст інформації: 

Згiдно з листом (вх.№1741 вiд 24.06.2020р. канцелярiї  АТ "Сумське НВО") Компанiя "IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (Inter Growth Investmеnts Limited), яка 

зареєстрована за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 219411, з зареєстрованим офiсом за адресою: вул. Караiскакi, 13, Лiмассол, 3032,  Кiпр, 

повiдомляє АТ "Сумське НВО" про те, що вона придбала 59523733 простих бездокументарних iменних акцiй Товариства, номiнальною вартiстю 10,00 грн. кожна, набувши 



 

 

частку в розмiрi 83,7360% (у вiдсотках до статутного капiталу Товариства). 

3 11.12.2020 IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts 

Limited) 

НЕ 219411 83,735996 83,911186 

Зміст інформації: 

Згiдно з Iнформацiйної довiдкою вiд 11.12.2020р. вих. № 26485 ПАТ "НДУ" розмiр частки акцiонера "IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (Inter Growth Investmеnts 

Limited), який зареєстрований за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 219411, з зареєстрованим офiсом за адресою: вул. Караiскакi, 13, Лiмассол, 3032,  

Кiпр, збiльшився до 83,911186% статутного капiталу АТ "Сумське НВО". 



 

 

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: 

  



 

 

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. 

 



 

 

 

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: 278 089 191 173 115 365 178 393 454 191 351 

  будівлі та споруди 80 298 34 544 109 508 178 189 806 34 722 

  машини та обладнання 19 715 17 823 0 0 19 715 17 823 

  транспортні засоби 6 524 3 448 0 0 6 524 3 448 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 171 552 135 358 5 857 0 177 409 135 358 

2. Невиробничого 

призначення: 
1 417 1 261 0 0 1 417 1 261 

  будівлі та споруди 1 039 977 0 0 1 039 977 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 378 284 0 0 378 284 

Усього 279 506 192 434 115 365 178 394 871 192 612 

Опис 

Основнi фонди за складом розподiляються на: 

- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 18,7% загальної 

суми основних фондiв; 

- робочi машини та обладнання - 9,4%; 

- транспортнi засоби, iнструмент i прилади - 6,8%; 

- iншi - 65,1%. 

Протягом звiтного перiоду в експлуатацiю введено основних фондiв 

(виробничого призначення) на суму 4 728 тис. грн. 

Парк обладнання пiдприємства налiчує 314 одиниць як власного, так i 

орендованого технологiчного та пiдйомно-транспортного обладнання, а 

саме: 

- металорiзального - 186 од.; 

- пiдйомно-транспортного (вантажопiдiймальнi крани) - 73 од; 

- кувально-пресувальне - 28 од.; 

- ливарного - 27 од. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-10 171 684 -6 458 973 

Статутний капітал (тис.грн) 710 850 710 850 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

710 850 710 850 

Опис Вартiсть чистих активiв АТ "Сумське НВО" була розрахована згiдно з "Методичними 

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 2020 року вартiсть чистих активiв товариства становила -6458973 

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 4 662 023 X X 

у тому числі:  

АТ "IНГ Банк Україна" 22.05.2008 231 851,7 0 01.06.2015 

АТ "ПУМБ" 31.03.2008 622 041,2 0 01.11.2019 

АТ "ПУМБ" 07.12.2012 282 746 0 01.11.2019 

АТ "Сбербанк" 11.02.2011 735 139,6 0 01.10.2017 

АТ "Банк Кредит Днiпро" 08.10.2010 497 782,4 0 30.08.2017 

АТ "Промiнвестбанк" 23.02.2012 180 839,1 0 21.12.2017 

АТ "Промiнвестбанк" 20.04.2012 1 149 646,6 0 21.12.2017 

АТ "Промiнвестбанк" 05.11.2013 309 509,5 0 21.12.2017 

АТ "Промiнвестбанк" 08.11.2013 22 108,4 0 21.12.2017 

АТ "Промiнвестбанк" 15.11.2013 64 866,5 0 21.12.2017 

ТОВ "Фастлайн Капiтал" 07.03.2013 282 746 0 24.04.2015 

ТОВ "Фастлайн Капiтал" 22.05.2013 141 373 0 24.04.2015 

ТОВ "Фастлайн Капiтал" 29.10.2013 141 373 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 175 320 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 8 594 238 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 13 431 581 X X 

Опис Кредити банкiв: вiдсоток за користування коштами (вiдсоток 

рiчних) - iнформацiя є конфiденцiйною. 

Iншi зобов'язання: за товари, роботи, послуги (2156089 тис. 

грн.), розрахунки зi страхування (74776 тис. грн.), 



 

 

розрахування з оплати працi (241319 тис. грн.), за одержаними 

авансами (614914 тис. грн.), поточнi забезпечення (2050 тис. 

грн.), пенсiйнi зобов'язання (305700 тис. грн.), iншi поточнi 

зобов'язання (5141377 тис. грн.), довгостроковi забезпечення 

(6674 тис. грн.), iншi довгостроковi зобов'язання (51335 

тис.грн.), iншi зобов'язання (4 тис. грн.). 

 

 



 

 

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 

- 602170,3 51,88 - 222706,1 27,74 

2 Теплоенергiя 

(тис.Гкал) 

227 212768,2 18,33 - 211739,8 26,37 

3 Компресори 

iншi (ГПА), 

компресори 

вiдцентровi 

6 225509,1 19,43 7 242515,1 30,2 

4 Вузли та 

деталi до 

насосiв 

- 72211 6,22 - 76539,7 9,53 

5 Iнша 

продукцiя  

роботи 

(послуги) 

- 48050,8 4,14 - 49493,3 6,16 



 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiали 51,97 

2 Заробiтна плата та вiдповiднi 

нарахування 

27,95 

3 Iншi операцiйнi витрати 17,89 

4 Амортизацiя 2,19 

 

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 04107, Україна, Київська обл., м.Київ, 

вул.Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

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 

Акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "АРКС" 

Організаційно-правова форма 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 Страхування майна (№85ип6д,  

№310ип6д, №312ип6д), особисте 

страхування вiд нещасних випадкiв на 

транспортi (№13нст9д), особисте 

страхування вiд нещасних випадкiв 

робiтникiв ренген лабораторiї 

(№12нс9д). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське об'єднання "Група 

правової допомоги" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41959235 

Місцезнаходження 40004, Україна, Сумська обл., м.Суми, 

вул.Горького, 58 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0542) 68-60-19 

Факс (0542) 68-60-19 



 

 

Вид діяльності Надання правової допомоги 

Опис Договiр про надання правової допомоги 

№1 вiд 03.03.2018р. Додаткова угода 

№2 вiд 11.06.2018р. до договору. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34013943 

Місцезнаходження 61052, Україна, Харківська обл., 

м.Харкiв, 61052, Україна, м. Харкiв, 

вул. Ярославська, 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3727 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.03.2006 

Міжміський код та телефон (057) 777 02 07 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування ( КВЕД - 69.20) 

Опис Свiдоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

одноособово надають аудиторськi 

послуги № 3727, видане згiдно з 

Рiшенням Аудиторської палати 

України № 160/3 вiд 02.03.2006 року, 

(термiн чинностi свiдоцтва - 

безстроковий). 

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до 

Роздiлу "Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi" та до Роздiлу "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають 

право проводити обов'язковий аудит 

фiнансової звiтностi пiдприємств, що 

становлять суспiльний iнтерес" Реєстру 

аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi, номер реєстрацiї у Реєстрi - 

3727. 

Договiр з емiтентом вiд 09.03.2021р. 

Вартiсть договору 240 тис.грн. 

 



 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

Територія Сумська область, Суми за КОАТУУ 5910100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво інших помп і компресорів за КВЕД 28.13 

Середня кількість працівників: 1003 

Адреса, телефон: 40004 м.Суми, вул.Горького, 58, (0542) 25-04-93 

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 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 11 919 9 428 

    первісна вартість 1001 32 215 32 215 

    накопичена амортизація 1002 ( 20 296 ) ( 22 787 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 48 556 47 883 

Основні засоби 1010 279 506 192 434 

    первісна вартість 1011 497 416 362 230 

    знос 1012 ( 217 910 ) ( 169 796 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 237 705 237 705 

    інші фінансові інвестиції 1035 13 606 13 606 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 



 

 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 591 292 501 056 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 333 838 797 792 

Виробничі запаси 1101 165 643 85 733 

Незавершене виробництво 1102 903 448 197 827 

Готова продукція 1103 264 697 514 232 

Товари 1104 50 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 925 712 629 663 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 43 525 19 542 

    з бюджетом 1135 13 575 6 366 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 1 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 808 394 1 213 206 

Поточні фінансові інвестиції 1160 48 949 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 7 551 5 682 

Готівка 1166 30 0 

Рахунки в банках 1167 7 521 5 682 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 76 207 86 590 

Усього за розділом II 1195 4 257 751 2 758 841 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 4 849 043 3 259 897 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 710 850 710 850 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 130 263 89 783 

Додатковий капітал 1410 0 0 



 

 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 300 086 -10 972 317 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -6 458 973 -10 171 684 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 277 894 305 700 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 42 431 51 335 

Довгострокові забезпечення 1520 8 162 6 674 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 4 4 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 328 491 363 713 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 3 905 470 4 662 023 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 980 583 2 156 089 

    розрахунками з бюджетом 1620 77 821 175 320 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 84 763 74 776 

    розрахунками з оплати праці 1630 283 918 241 319 

    одержаними авансами 1635 672 142 614 914 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 33 273 2 050 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3 941 555 5 141 377 

Усього за розділом IІІ 1695 10 979 525 13 067 868 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 



 

 

Баланс 1900 4 849 043 3 259 897 

 

 

Керівник    В.В.Забiцький 

 

 

Головний бухгалтер   В.М.Клименко 



 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 802 994 766 083 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 810 316 ) ( 887 223 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 7 322 ) ( 121 140 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 323 254 470 636 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 80 761 ) ( 130 140 ) 

Витрати на збут 2150 ( 10 168 ) ( 19 941 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 028 604 ) ( 383 445 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 



 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 1 803 601 ) ( 184 030 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 9 976 347 

Інші доходи 2240 2 435 76 552 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 883 496 ) ( 635 608 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 7 286 ) ( 55 203 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 178 058 

    збиток 2295 ( 3 691 939 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 178 058 

    збиток 2355 ( 3 691 939 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -47 -49 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -20 725 -144 909 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -20 772 -144 958 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -20 772 -144 958 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3 712 711 33 100 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 440 123 539 294 

Витрати на оплату праці 2505 139 634 337 997 

Відрахування на соціальні заходи 2510 29 053 73 290 

Амортизація 2515 25 814 33 026 

Інші операційні витрати 2520 1 629 920 222 670 

Разом 2550 2 264 544 1 206 277 

 



 

 

ІV. 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 71 085 000 71 085 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 71 085 000 71 085 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -51,936960 2,504860 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -51,936960 2,504860 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

 

Керівник    В.В.Забiцький 

 

 

Головний бухгалтер   В.М.Клименко 



 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 273 033 308 899 

Повернення податків і зборів 3005 17 17 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 443 19 677 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 376 19 570 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 103 76 760 

Надходження від повернення авансів 3020 1 701 1 566 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 12 15 

Надходження від операційної оренди 3040 1 531 5 827 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 3 466 10 087 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 140 976 ) ( 291 231 ) 

Праці 3105 ( 99 823 ) ( 78 407 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 28 037 ) ( 21 356 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 24 749 ) ( 23 824 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 4 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 47 ) ( 2 942 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 24 702 ) ( 20 878 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 22 242 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 2 113 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 



 

 

Інші витрачання 3190 ( 44 114 ) ( 32 039 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -56 393 -48 364 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 54 166 0 

    необоротних активів 3205 17 227 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 9 26 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 9 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 51 ) ( 695 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 54 150 -442 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 27 834 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 2 944 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 24 890 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 243 -23 916 

Залишок коштів на початок року 3405 7 551 31 040 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 374 427 

Залишок коштів на кінець року 3415 5 682 7 551 

 

Керівник    В.В.Забiцький 

 

Головний бухгалтер   В.М.Клименко 



 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

 

 

Звіт про власний капітал 
 

За 2020 рік 

 

Форма №4 

 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 710 850 130 263 0 0 -7 299 714 0 0 -6 458 601 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -372 0 0 -372 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 710 850 130 263 0 0 -7 300 086 0 0 -6 458 973 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -3 691 939 0 0 -3 691 939 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -40 480 0 0 19 708 0 0 -20 772 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -40 480 0 0 40 433 0 0 -47 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 -20 725 0 0 -20 725 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

дочірньому підприємстві  

Разом змін у капіталі   4295 0 -40 480 0 0 -3 672 231 0 0 -3 712 711 

Залишок на кінець року  4300 710 850 89 783 0 0 -10 972 317 0 0 -10 171 684 

 

 

Керівник    В.В.Забiцький 

 

 

Головний бухгалтер   В.М.Клименко 



 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

Територія Сумська область, Суми за КОАТУУ 5910100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво інших помп і компресорів за КВЕД 28.13 

Середня кількість працівників: 1107 

Адреса, телефон: 40004 м.Суми, вул.Горького, 58, (0542) 25-04-93 

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 31.12.2020 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 12 392 9 830 

    первісна вартість 1001 33 045 33 045 

    накопичена амортизація 1002 ( 20 653 ) ( 23 215 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 48 797 48 128 

Основні засоби 1010 298 556 210 393 

    первісна вартість 1011 528 473 394 092 

    знос 1012 ( 229 917 ) ( 183 699 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 334 234 318 842 

    інші фінансові інвестиції 1035 15 654 15 624 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 



 

 

Гудвіл при консолідації 1055 1 390 1 390 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 711 023 604 207 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 400 485 869 187 

Виробничі запаси 1101 183 512 111 151 

Незавершене виробництво 1102 903 448 197 827 

Готова продукція 1103 289 327 21 910 

Товари 1104 24 198 538 299 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 882 766 628 573 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 49 746 22 421 

    з бюджетом 1135 15 380 7 503 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 1 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 804 279 1 231 993 

Поточні фінансові інвестиції 1160 48 949 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 24 414 18 539 

Готівка 1166 30 0 

Рахунки в банках 1167 24 384 18 539 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 76 968 87 087 

Усього за розділом II 1195 4 302 987 2 865 303 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 5 014 010 3 469 510 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 710 850 710 850 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 130 263 89 783 



 

 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 164 063 -10 853 858 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 -335 -335 

Усього за розділом I 1495 -6 323 285 -10 053 560 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 277 894 305 700 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 42 431 51 335 

Довгострокові забезпечення 1520 8 162 6 674 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 4 4 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 328 491 363 713 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 3 940 999 4 704 435 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 996 097 2 168 902 

    розрахунками з бюджетом 1620 81 236 176 826 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 509 0 

    розрахунками зі страхування 1625 85 327 75 353 

    розрахунками з оплати праці 1630 286 952 244 428 

    одержаними авансами 1635 680 099 616 516 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 34 238 3 206 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3 903 856 5 169 691 

Усього за розділом IІІ 1695 11 008 804 13 159 357 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 1700 0 0 



 

 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 5 014 010 3 469 510 

 

 

Керівник    В.В.Забiцький 

 

 

Головний бухгалтер   В.М.Клименко 



 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 874 404 851 381 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 863 434 ) ( 955 801 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 10 970 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 104 420 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 326 377 469 019 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 88 559 ) ( 138 216 ) 

Витрати на збут 2150 ( 11 692 ) ( 22 026 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 038 544 ) ( 381 309 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 



 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 1 801 448 ) ( 176 952 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 292 976 471 

Інші доходи 2240 2 435 76 552 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 888 074 ) ( 635 800 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 15 422 ) ( 18 226 ) 

Інші витрати 2270 ( 7 286 ) ( 55 203 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 166 842 

    збиток 2295 ( 3 709 503 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -1 489 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 165 353 

    збиток 2355 ( 3 709 503 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -47 -49 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -20 725 -144 909 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -20 772 -144 958 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -20 772 -144 958 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3 730 275 20 395 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 -3 709 503 165 352 

    неконтрольованій частці 2475 0 1 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 -3 730 275 20 394 

    неконтрольованій частці 2485 0 1 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 480 273 582 524 



 

 

Витрати на оплату праці 2505 150 405 348 302 

Відрахування на соціальні заходи 2510 31 300 75 308 

Амортизація 2515 27 842 34 891 

Інші операційні витрати 2520 1 645 995 231 208 

Разом 2550 2 335 815 1 272 233 

ІV. 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 71 085 000 71 085 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 71 085 000 71 085 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -52,184050 2,326130 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -52,184050 2,326130 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

 

Керівник    В.В.Забiцький 

 

 

Головний бухгалтер   В.М.Клименко 



 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 362 851 394 893 

Повернення податків і зборів 3005 1 223 3 202 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 1 206 3 185 

Цільового фінансування 3010 443 19 703 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 376 19 570 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2 884 95 360 

Надходження від повернення авансів 3020 24 396 2 305 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 12 21 

Надходження від операційної оренди 3040 1 531 4 704 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 92 816 41 559 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 197 725 ) ( 350 082 ) 

Праці 3105 ( 109 945 ) ( 87 694 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 30 382 ) ( 23 445 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 29 187 ) ( 26 009 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 509 ) ( 1 220 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 987 ) ( 2 942 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 27 691 ) ( 21 847 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 26 859 ) ( 34 355 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 100 ) ( 2 120 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 



 

 

Інші витрачання 3190 ( 314 321 ) ( 140 003 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -222 363 -101 961 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 54 166 0 

    необоротних активів 3205 17 227 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 286 151 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 9 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 422 ) ( 5 331 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 54 056 -4 953 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 247 211 147 166 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 81 082 ) ( 54 298 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4 233 ) ( 187 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 161 896 92 681 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -6 411 -14 233 

Залишок коштів на початок року 3405 24 414 38 457 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 536 190 

Залишок коштів на кінець року 3415 18 539 24 414 

 

Керівник    В.В.Забiцький 

 

Головний бухгалтер   В.М.Клименко 



 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2020 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 
4000 710 850 130 263 0 0 -7 163 6

91 

0 0 -6 322 57

8 

-335 -6 322 91

3 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -372 0 0 -372 0 -372 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 710 850 130 263 0 0 -7 164 0

63 

0 0 -6 322 95

0 

-335 -6 323 28

5 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -3 709 5

03 

0 0 -3 709 50

3 

0 -3 709 50

3 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -40 480 0 0 19 708 0 0 -20 772 0 -20 772 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -40 480 0 0 40 433 0 0 -47 0 -47 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 -20 725 0 0 -20 725 0 -20 725 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

дочірньому підприємстві  

Разом змін у капіталі   
4295 0 -40 480 0 0 -3 689 7

95 

0 0 -3 730 27

5 

0 -3 730 27

5 

Залишок на кінець року  
4300 710 850 89 783 0 0 -10 853 

858 

0 0 -10 053 2

25 

-335 -10 053 5

60 

 

 

Керівник    В.В.Забiцький 

 

 

Головний бухгалтер   В.М.Клименко



 

ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» 

за 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року 

 (в тисячах українських  гривень) 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1.Повна назва:  

Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі –АТ 

«Сумське НВО» або Товариство). 

1.2. Код ЄДРПОУ: 05747991. 

1.3. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство, тип акціонерного 

товариства- приватне. 
 

1.4. Місцезнаходження: вул. Горького, 58, м. Суми, Сумська область, 40004. 
 

1.5. АТ «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». Змiнами 

до Статуту товариства, внесеними рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

26.07.2019 року (протокол № 34), було змiнено найменування товариства на 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 5% акцій АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», є: 

Просцено Трейдінг Лімітед (Кіпр) – 13,512435% та Інтер Гроус Інвестментс Лімітед (Кіпр) – 

83,911186%. 

 

1.6.Вищим органом управління АТ «Сумське НВО» є Загальні збори акціонерів. 



 

 

1.7.Середня кількість працівників протягом 2020 року складала – 1 003 осіб. 

 

1.8.Основні види діяльності: 

 виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13); 

 виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.в Україні 

(КВЕД 28.99); 

 лісопильне та стругальне виробництво (КВЕД 16.10);  

 виробництво дерев'яної тари (КВЕД 16.24);  

 кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (КВЕД 25.50);  

 професійно-технічна освіта (КВЕД 85.32);  

 діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10);  

 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах; (КВЕД 71.12); 

 дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 

(КВЕД 72.19); 

 ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 

(КВЕД 33.12); 

 установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20). 
 

1.9. Опис основних видів діяльності.  

АТ «Сумське НВО» як головна науково-технічна організація за напрямками 

обладнання для нафтової та газової промисловості, хімічного виробництва, насосного та 

центрифугованого обладнання, розробляє та виготовляє різноманітне обладнання практично 

для всіх галузей, у тому числі і атомної енергетики. 

2020 рік був неритмічним для Товариства з огляду на завантаження виробничих 

потужностей, наявність обігових коштів. За 2020 рік на АТ «Сумське НВО» було 

виготовлено товарної продукції у діючих цінах на суму  1 160 709,4  тис. грн.. 

Обсяг виробництва забезпечено за рахунок випуску продукції такої номенклатури: 

- вузли та деталі до компресорів – 599 878,8 тис. грн. 

- теплоенергія – 210 454,0 тис. грн. 

- вузли та деталі до насосів – 73 323,9 тис. грн. 

- насоси загальнопромислові – 11 046,3 тис. грн. 

- крани, клапани кульові – 519,6 тис. грн. 

- монтаж обладнання – 1 027,2 тис. грн. 

- інша продукція, роботи (послуги) – 264 459,6 тис. грн. 

За 2020 рік АТ «Сумське НВО» реалізовано продукції на суму 802 994 тис. грн.. Із загального 

обсягу реалізованої продукції поставки на експорт становили  188 934,6 тис. грн. або 23,5%, 

з них – до країн далекого зарубіжжя – 154 865,2 тис. грн. (82%). 
 

1.10. Організаційна структура товариства затверджена протоколом Наглядової ради №10/09-2019/2  від 

10.09.2019 року. До складу товариства входять спеціалізовані виробництва: заготівельне, виробництво 

ГПА і компресорів, хімічного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого обладнання; 

представництво в місті Київ, філії в республіках Азербайджан та Туркменістан; дитячий оздоровчий 

центр «Чайка» і санаторій-профілакторій. Дочірніми компаніями АТ «Сумське НВО» станом на 31 



 

грудня 2020 року були товариства з обмеженою відповідальністю: «Фрунзе-Профіль», «Маш-Сервіс», 

«Суми-Електрод», «Фрунзе-Ювілейна», «Сумиспортінвест», «ПроектЕнергоСервіс». Злиття, 

приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2020 року не відбувалось. 

1.11. Фінансова звітність Товариства підготовлена за рік, що закінчився 31.12.2020 р., та затверджена 

до випуску 23.02.2021 року. 

2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

2.1. Ідентифікація та основа підготовки фінансової звітності 

Фінансова звітність  АТ «Сумське НВО» складена станом на 31 грудня 2020 року, звітним періодом є 

2020 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.  

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020р., є бухгалтерські 

політики, які базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), 

включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 

видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО)  

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 п. 10 МСБО 27 «Окрема 

фінансова звітність». 

Станом на 31.12.2020 р. АТ «Сумське НВО»  має 6 (шість) дочірніх компаній: 

 
 

№ Найменування дочірньої компанії 

Частка в 

статутному 

капіталі 

Балансова 

вартість 

інвестиції станом 

на 31.12.2020р., 

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 

 

АТ «Сумське НВО» має частку участі в асоційованих підприємствах – товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (частка власності станом 

на 31 грудня 2020 року складала 21,68%, балансова вартість інвестиції – 216 365 тис. грн.) та 

консорціуму «Атоммашпроект» (частка власності станом на 31.12.2020 року складала 50%, балансова 

вартість інвестиції – 50 тис. грн.). 



 

Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності протягом 2020 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 2020 року. 

2.2. Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності 

З 1 січня 2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності".  

Перший повний комплект фінансової звітності за МСФЗ підготовлений за 2012 рік та станом на 

31.12.2012 р.  

2.3. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

2.3.1. Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій 

Товариство застосувало наступні МСФЗ, інтерпретації та поправки до них, що мають ефективну дату 

01.01.2020 року, у звітному році.  

 

На сайті Міністерства фінансів України в розділі "Міжнародні стандарти фінансової звітності" 16 

червня 2020 року оприлюднено оновлені 3 стандарти й 1 інтерпретацію.  

Концептуальна основа фінансової звітності 

Введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, яка виникає 

в зв'язку з цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому 

описує обачність як "обережність при винесенні суджень в умовах невизначеності". Невизначеність 

оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне надання інформації. Суб’єкт, що звітує - це 

організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову звітність і не 

обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований 

організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести 

економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в 

результаті минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня 

практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про фінансовий 

стан або в звіт (и) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, зобов'язання, 

капіталу, доходів або витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної 

активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації. Введено дві категорії методів 

оцінки: Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. Показники історичної вартості надають 

інформацію про об'єкти обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми операції або 

події. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають 

грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену для відображення поточних умов на дату оцінки. 

Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу вартість, цінність використання, вартість 

виконання і поточну вартість. Введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення 

Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним 

джерелом інформації про фінансові результати компанії. За замовчуванням всі доходи і витрати 

повинні бути відповідним чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки. 

 



 

Поправки до МСФЗ 3 "Об`єднання бiзнесу". 

Поправки уточнюють ключове визначення бiзнесу.  

У колишньому визначеннi пiд бiзнесом розумiли сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, якi можна 

вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу в формi дивiдендiв, нижчих витрат або 

iнших економiчних вигiд безпосередньо iнвесторам або iншим власникам, членам чи учасникам.  

За новим визначенням бiзнес - це iнтегрований набiр процесiв i активiв, здатних до здiйснення i 

управлiння з метою надання товарiв або послуг клiєнтам, генерування iнвестицiйного доходу (такого 

як дивiденди або вiдсотки) або генерування iншого доходу вiд нормальної дiяльностi. 

Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, 

дозволяється дострокове застосування. 

Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 

та спiльнi пiдприємства" 

Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством. 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над 

дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або 

вноситься в них. Поправки роз`яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу 

або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж 

iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. 

Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять 

собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж компанiя iнвестора в 

асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. 

Рада з МСФЗ вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але дозволяється 

дострокове застосування перспективно. 

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"   

Останні зміни щодо визначення суттєвості вимагали внесення поправок і до МСБО 8. Тож широке 

визначення поняття "суттєвий" замінено посиланням на аналогічний термін, визначений у пункті 7 

МСБО 1, та використовується в МСБО 8 відтепер із таким самим значенням. В оновленій версії 

вилучено п. 6, який посилався на Концептуальну основу щодо суттєвості і припускав, що користувачі 

мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть 

вивчати інформацію з достатньою ретельністю. Облікова політика має бути нейтральною – це чинна 

норма МСБО 8, а в оновленій редакції уточнено, що нейтральність – це відсутність упереджень. У п. 

20 уточнено, що не "перше", а саме "дострокове" застосування МСФЗ не є добровільною зміною в 

обліковій політиці. Щодо оновлень – до МСБО 8 додано посилання на застосування нових положень, 

пов'язаних із МСФЗ 9, документом "Зміни у посиланнях на Концептуальну основу в Стандартах 

МСФЗ", що виданий у 2018 р., МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання" та 

документом "Визначення суттєвого" (зміни до МСБО 1та МСБО 8), виданим у жовтні 2018 р. 

МСБО 23 "Витрати на позики"   

До п. 14 додано важливе уточнення: "Однак суб'єкт господарювання має виключити з цих 

розрахунків витрати за позиками, здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного 

активу допоки, значною мірою, усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до 



 

передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені». Щорічними удосконаленнями 

МСФЗ циклу 2015 – 2017, виданими у грудні 2017 року, саме пункт 14 доповнено, як зазначено вище, 

тож компанія застосовує ці зміни до витрат за позиками, що понесені на початку або після початку 

річного звітного періоду, у якому вона вперше застосовує ці зміни (новий п. 28A), при цьому 

компанія застосовує ці поправки до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2019 року або 

пізніше. Крім того, до стандарту додано вимогу застосування поправок, пов'язаних із МСФЗ 9 та 

МСФЗ 16. Решта правок – косметичні, замінено посилання з МСБО 39 на МСФЗ 9, МСБО 17 на 

МСФЗ 16, нарешті активи "кваліфікаційні", а не "кваліфіковані", інвестиційний "дохід", а не 

інвестиційний "прибуток", сума повного або часткового списання може бути "відновлена", а не 

"сторнується". 

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" 

У попередній оприлюдненій версії МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" було пропущене п. 24 – 

"Якщо оплату за інвестиційну нерухомість відстрочено, її собівартістю є грошовий еквівалент ціни. 

Різниця між цією сумою та загальною сумою платежів визнається як витрати на відсотки за період 

надання кредиту". І це є дуже суттєво, бо компанії мають орієнтуватися на оприлюднену версію, і 

якщо цей пункт був відсутній, то і його застосування було за межами дозволеного. У новій версії 

суттєво розширено п. 53, що стосується ситуацій неможливості достовірно оцінити справедливу 

вартість інвестиційної нерухомості. У частині оновлення додано п. 85Є – "МСФЗ 17, випущений у 

травні 2017 р., змінив пункт 32Б. Суб'єкт господарювання застосовує цю зміну, якщо він застосовує 

МСФЗ 17". 

КТМФЗ 16 "Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю"  

 Найменш очікувано, що саме цій інтерпретації буде приділено увагу, але ж заміна посилань із 

МСБО 39 на МСФЗ 9 була вже просто необхідною, відповідно, у частини дат набрання чинності 

доповнено посиланням на МСФЗ 9. Під час правок уточнено все ж таки, що в нас є інший сукупний 

"дохід", а не "прибуток".  

2.3.2. Нові МСФЗ та інтерпретацій 

Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, 

ефективна дата яких не настала: 
 

МСФЗ та правки до них , ефективна дата яких настане 01.01.2021 року 

Міністерство фінансів України розглянуло звернення щодо застосування Міжнародного стандарту 

фінансової звітності 4 "Страхові контракти" та повідомляє, що відповідно до пункту В34 Додатка В 

"Дата набрання чинності та перехідні положення" МСФЗ 17 "Страхові контракти" МСФЗ 17 замінює 

собою та скасовує МСФЗ 4 "Страхові контракти" в редакції зі змінами від 2016 року. 

При цьому пунктом В1 Додатка В МСФЗ 17 визначено, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 

17 до річних звітних періодів, що починаються 01 січня 2021 року або пізніше (за інформацією, 

розміщеною на офіційному вебсайті Фонду Міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, 

Велика Британія), дату набрання чинності МСФЗ 17 перенесено на 2023 рік). Якщо суб'єкт 

господарювання застосовує МСФЗ 17 раніше, він повинен розкривати цей факт. Суб'єктам 

господарювання, які застосовують МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від 

договорів з клієнтами", дозволено застосовувати МСФЗ 17 раніше від офіційної дати набрання 

чинності цим стандартом. 



 

За рішенням керівництва Товариства у окремій фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 

р., Товариство не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 16 

"Оренда" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що доповнюють 

випущені у 2019 році, та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня процентних 

ставок на фінансовій звітності компаній, які виникають, коли, наприклад, базовий показник 

процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за фінансовим активом замінено 

альтернативною базовою ставкою. 

Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову звітність під час 

реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін договірних грошових потоків 

або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної ставки. з 

альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною).  

На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються: зміни 

договірних грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову 

вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються реформою, а замість цього оновити 

ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до альтернативної базової ставки; 

облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, що вона 

вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям обліку 

хеджування; та розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію про нові 

ризики, що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних 

ставок. 

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня процентних 

ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування. 

Дозволено застосовувати раніше від офіційної дати набрання чинності цими стандартами. 

За рішенням керівництва Товариства у окремій фінансовій звітності за рік, що закінчився 

31.12.2020 р., Товариство не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них 

та інтерпретації. 
 

Також, наявні інші зміни до МСФЗ, поправки до них та інтерпретації, ефективна дата яких настане 01 

січня 2022 та 01 січня 2023 років та щодо яких дозволене дострокове застосування. За рішенням 

керівництва Товариства у окремій фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., 

Товариство не застосовувало достроково такі МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. 

3. Економічне середовище в якому Товариство здійснює свою діяльність 

В 2020 році економіка України не зазнала вирішальних змін, порівняно з 2019 роком, але 

основні макроекономічні показники продовжували погіршуватись. Промисловість  

завершила 2020 рік спадом виробництва на 5,2%. У грудні в українській промисловості 

вперше з травня 2019 року було зафіксовано зростання, що становило 4,8% р/р. Проте 

варто зауважити, що такий результат завдячує не так високим показникам виробництва, 

як низькій базі порівняння. Так, зростання у енергетиці становило 15,8% р/р, що 

викликано передусім холоднішими погодними умовами порівняно з груднем 2019 року. А 



 

слабкі виробничі показники кінця 2019 року забезпечили зростання видобутку металевих 

руд одразу на 20% р/р. Незважаючи на зростання у грудні, українська промисловість 

завершила 2020 рік скороченням виробництва на 5,2%. Економіка України в 2020 році, як 

і в 2019 році перебувала під суттєвим впливом несприятливих  політичних чинників.  

Керівництво Товариства впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для 

забезпечення стабільної діяльності та розвитку товариства в умовах, що склалися. Так, у 

2020 році Товариство активно займалось пошуком нових ринків та налагодженням 

зв’язків з резидентами інших країн. Однак, поширення пандемії коронавірусної інфекції 

Covid-19 в 2020 -2021 роках та продовження політичної кризи негативно вплинуло на 

економічну ситуацію в Україні. 

 

4. Плани щодо безперервної діяльності 

 

Дана окрема фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність. 

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність та 

позитивно оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  

В той же час звертаємо увагу на наявність наступних подій та/або умов, які окремо або в 

сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно 

продовжувати діяльність, та інформацію щодо яких Товариство вважає необхідним розкрити:  

1) поточні зобов’язання Товариства станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. перевищували її 

поточні активи 

2) більшість показників фінансового стану мають негативне значення та динаміку до зменшення;  

3) нестабільність середовища, в якому функціонує Товариство, що є наслідком поширення 

пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні в 2020-2021 роках, яка може обумовити 

певне прострочення платежів дебіторів Товариства у майбутньому;  

4) Товариство понесло чистий збиток у сумі 3 691 939 тис. грн. за результатами звітного року, та 

станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. мало непокриті збитки;  

5) банківські рахунки Товариства заблоковано у зв'язку з  відкриттям:  

- зведеного виконавчого провадження №61393530 по стягненню з АТ   «Сумське НВО» 

заборгованості зі сплати заробітної плати, відкритого Приватним виконавцем 

виконавчого округу міста Києва Щербаковим Ігорем Миколайовичем; 

- зведеного виконавчого провадження №57048148, відкритого приватним виконавцем 

виконавчого округу Сумської області Мукорезом Олександром Леонідовичем; 

- зведеного виконавчого провадження №60740286, відкритого приватним виконавчого 

округу м. Києва Корольовим Михайлом Андрійовичем; 

- зведеного виконавчого провадження №57084810, відкритого головним державним 

виконавцем Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення 

примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). 



 

Вказане свідчить про існування суттєвої невизначеності, що стосується подій та умов, які окремо або 

в сукупності можуть поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати свою 

діяльність. 

В той же час, управлінський персонал позитивно оцінює здатність Товариства продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі, за оцінкою управлінського персоналу Товариства, припущення про 

безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку та фінансової звітності, є  доречним 

та прийнятним, оскільки:  

1) Керівництво Товариства має стійкі плани щодо продовження господарської діяльності 

Товариства в майбутньому, що вже підтверджується оперативними даними щодо фактичного 

продовження здійснення Товариством господарської діяльності за 1-й квартал 2021 рік ; 

2) Товариство має стратегічне значення для регіону, тому очікується, що кризові явища не 

матимуть вирішального впливу на здатність Товариства безперервно продовжувати свою діяльність; 

3) Товариство планує запровадити ряд ініціатив із скорочення витрат та оптимізації операційної 

структури. 

 

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 окремої 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 окремої 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 окремої 

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 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. 

Для цілей обліку Товариством виділені наступні групи нематеріальних активів: 

Групи 

Фактичні строки 

корисної 

експлуатації, 

років 

Права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на 

придбання яких визнаються роялті 

10 

Права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від 

недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

10 

Авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні 

твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних 

машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі 

(програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

5 

 

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. 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 наступного місяця, після введення об’єктів в експлуатацію. 

Незавершене будівництво активів, які призначені для продажу, відображається в складі запасів. 

Незавершене будівництво інвестиційної нерухомості відображається як інвестиційна нерухомість. 

6.5. Фінансові активи та дебіторська заборгованість, що є нефінансовим активом 

Товариство відображає у фінансовій звітності фінансові активи та нефінансові активи. 

Фінансові активи  

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 очікувані кредитні збитки 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%. 

Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості продати актив в 

повному обсязі непов’язаний третій стороні без додаткових обмежень на продаж. 

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 

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 ризики, цілі та політика управління   

Товариству притаманні наступні ризики: 

- ринковий ризик (який включає в себе валютний ризик, ризик зміни процентної ставки 

(відсотковий) та ціновий ризик (ризик зміни курсу акцій);  

- кредитний ризик; 

- ризик ліквідності, який пов'язаний з фінансовими інструментами, утримуваними 

Товариством. 

Товариство здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення, оцінки та 

спостереження за ризиками. Програма Товариства з управління ризиками зорієнтована на мінімізацію 

негативного впливу на фінансові результати Товариства.  

Ринковий ризик 

Справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами може коливатися 

внаслідок змін у ринкових параметрах, зокрема, процентних ставок, валютних курсів і цін пайових 

інструментів. 

Товариство здійснює управління ринковим ризиком шляхом встановлення контролю за ринковим 

ризиком та утримання його в допустимих межах.  

Ціновий ризик фінансових інструментів 

Ризик зміни – це ризик коливань вартості фінансового інструменту в результаті зміни ринкових цін, 

незалежно від того, чи були подібні зміни викликані факторами, характерними для даного 

конкретного інструменту або ж факторами на всі інструменти, що обертаються на ринку.  

Валютний ризик 

Валютний ризик виникає внаслідок змін у валютних курсах. Коливання обмінних курсів валют 

можуть мати вплив на вартість активів Товариства. З метою управління валютним ризиком 

Товариство аналізує вплив можливих змін обмінних курсів валют на монетарні фінансові активи та 

зобов'язання. 

Відсотковий ризик 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 

Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи 

Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.  

У момент залучення позикових коштів менеджмент Товариства, використовуючи своє професійне 

судження, визначає наскільки фіксована або плаваюча процентна ставка найбільш задовольняє 

інтересам Товариства упродовж заданого періоду інший циновий ризик.  

Кредитний ризик 

Кредитний ризик виникає в результаті неможливості контрагента Товариства здійснити виплати 

своєчасно та в повному обсязі. Кредитний ризик виникає у зв’язку з наявністю дебіторської 

заборгованості, розрахунковими операціями, операціями з контрагентами на фінансових ринках.  



 

Товариство проводить постійний моніторинг кредитного ризику на основі аналізу фінансового стану 

контрагентів та строків заборгованості, аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов, які 

можуть спричинити значне підвищення розміру кредитного ризику Товариства у майбутньому.  

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності Товариства виникає при розбіжностях у строках погашення активів та зобов'язань.  

Політика Товариства з управління ризиком ліквідності полягає у тому, щоб забезпечити, наскільки це 

можливо, постійну наявність ліквідності, достатньої для погашення своїх зобов’язань у встановлені 

строки без понесення надмірних збитків та без загрози для репутації Товариства.  

Товариство проводить постійний моніторинг рівня ліквідності на основі аналізу показників 

платоспроможності (ліквідності) Товариства. 

Також Товариство проводить аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов, які можуть 

спричинити значне зниження рівня ліквідності Товариства у майбутньому. 

6.11. 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). 

 

6.12. Умовні зобов'язання та умовні активи 

 

Умовні зобов’язання не визнаються в Балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкриваються в 

примітках до окремої 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 окремої фінансової звітності у тому випадку, 

коли існує вірогідність надходження економічних вигід. 

 

6.13. Доходи та витрати 

 

Оцінка та визнання доходу здійснюється Товариством в порядку, передбаченому МСФЗ 15 

"Дохід від договорів з клієнтами" із застосуванням п’ятикрокової  моделі: 

- ідентифікація договору (контракту); 

- ідентифікація окремих зобов’язань щодо виконання в межах укладеного договору; 



 

- визначення ціни договору (операції); 

- розподіл ціни договору (операції) на зобов’язання щодо виконання;  

- визнання доходу. 

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. 

6.14. Зобов'язання 

Товариство відображає у окремій фінансовій звітності фінансові та нефінансові зобов'язання. 

Фінансові зобов'язання 

Кредиторська заборгованість, яка є фінансовим зобов'язанням, первісно визнається за ціною операції, 

а після первісного визнання враховується за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної ставки відсотка. 

Первісна вартість отриманих банківських кредитів приймається рівній фактично отриманих 

грошових коштів і витрат, пов'язаних з безпосереднім отриманням таких кредитів. 

Кредити підлягають обліку на кожну наступну звітну дату за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Амортизована вартість є поточною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, 

дисконтованих з використанням ринкової ставки відсотка. Різниця між первісною сумою 

заборгованості і її дисконтованою вартістю є сумою амортизації. 

Вказана сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових прибутків або витрат 

впродовж усього періоду погашення заборгованості. 

У випадку, коли різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є 

несуттєвою (наприклад, для поточних фінансових зобов'язань), Товариство не відображає 

перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, а визнає 

заборгованість у фінансовій звітності за первісною вартістю. 

 



 

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. 

Нефінансові зобов'язання 

Зобов'язання, які не є фінансовими зобов'язаннями, первісно визнаються за ціною операції. 

6.15. 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. Після виходу працівників на пенсію майже усі виплати працівникам здійснюються із 

Пенсійного фонду.  

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 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. 



 

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. 

6.16. 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 окрема 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). 

 

6.17. 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. 

6.18. Операції з пов’язаними сторонами 

В ході своєї звичайної діяльності Товариство здійснює операції із пов’язаними сторонами. 

Товариство до пов'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 пов’язаними сторонами відображаються  за справедливою вартістю. Основою для 

судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами. 

6.19. 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.  

6.20. 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. 

6.21. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики. 

Підготовка окремої 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 

окремій фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок. 

Принципи оцінки за справедливою вартістю. 

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 

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. 

 

Поріг суттєвості щодо окремих об'єктів обліку 

 



 

Суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до 

нього може вплинути на рішення його користувачів.  

Визначення порогу суттєвості для розмежування облікової та іншої інформації щодо окремих 

господарських операцій та об'єктів обліку Товариства наведено у таблиці нижче: 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 

Необоротні активи 5 % 

Запаси  5 % 

Дебіторська заборгованість  5 % 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 % 

Резерви  6 % 

Довгострокові зобов’язання  5 % 

Поточні зобов’язання  5 % 

Виручка  1 % 

Доходи  2 % 

Витрати  2 % 

 

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 372 тис. грн., у зв’язку з отриманням 

додаткової інформації. Було змінено наступні статті фінансової звітності:  

 збільшено інші оборотні активи на 74 тис. грн.; 

 збільшено кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги на 446 тис. грн.. 

 

Суми виправлення та статті фінансових звітів, на які вони впливають: 

   

 

 

8. Частки участі в інших суб'єктах господарювання 

 

АТ «Сумське НВО»  має частки участі в асоційованих підприємствах – Товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (частка власності станом 

Стаття Балансу  

(звіту про фінансовий 

стан) 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(до виправлення 

помилок), тис. грн. 

Сума помилки, 

тис. грн. 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(після виправлення 

помилок), тис. грн. 

 Інші оборотні активи 
 

76 133 

 

74 

 

76 207 

Кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

1 980 137 446 1 980 583 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
(7 299 714) (372) (7 300 086) 



 

на 31 грудня 2020 року складала 21,68%) та консорціуму «Атоммашпроект» (частка власності станом 

на 31 грудня 2020 року складала 50%), а також в дочірніх підприємствах: 

 

№ Найменування дочірньої компанії 
Частка в статутному 

капіталі 

Балансова вартість 

інвестиції станом на 

31.12.2020р., тис. грн. 

1 8. ТОВ «Фрунзе-Профіль» 99,00 % 99 

2 9. ТОВ «Маш-Сервіс» 99,00 % 1 980 

3 10. ТОВ «Суми-Електрод» 99,98% 2 700 

4 11. ТОВ «Фрунзе-Ювілейна» 99,98% 2 147 

5 12. 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 Примітках до консолідованої 

фінансової звітності Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче 

об’єднання» за 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року. 

9. Нематеріальні активи 

 

Нематеріальні активи  товариства представлені в окремій фінансовій звітності наступним чином: 

 

  

Авторські та 

суміжні з 

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

ВСЬОГО 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 11 834 85 11 919 

первісна (переоцінена ) вартість 31 836 379 32 215 

Знос -20 002 -294 -20 296 

Коригування: - - - 

первісна (переоцінена ) вартість - - - 

Знос - - - 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 11 834 85 11 919 

первісна (переоцінена ) вартість 31 836 379 32 215 

Знос -20 002 -294 -20 296 

Придбано за кошти - - - 

Перекласифікація, у т.ч. - - - 



 

  

Авторські та 

суміжні з 

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

ВСЬОГО 

перекласифікація первісної (переоціненої ) вартості  - - - 

перекласифікація зносу  - - - 

Вибуття -  -  -  

вибуття первісної (переоціненої ) вартості  -  -  -  

вибуття зносу -  -  -  

Амортизаційні відрахування -2 448 -43 -2 491 

Балансова вартість на кінець періоду, у т.ч. 9 386 42 9 428 

первісна (переоцінена ) вартість 31 836 379 32 215 

Знос -22 450 -337 -22 787 

Станом на 31 грудня 2020  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 окремій фінансовій звітності наступним чином: 

  

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 періоду, у т.ч. 81 337 19 715 6 524 11 744 154 172 10 6 004 279 506 

первісна (переоцінена ) вартість 123 603 43 674 18 623 28 274 259 098 543 23 601 497 416 

Знос -42 266 -23 959 -12 099 -16 530 -104 926 -533 -17 597 -217 910 

Коригування:                 

первісна (переоцінена ) вартість                 

знос                 

                  

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 81 337 19 715 6 524 11 744 154 172 10 6 004 279 506 

первісна (переоцінена ) вартість 123 603 43 674 18 623 28 274 259 098 543 23 601 497 416 

знос -42 266 -23 959 -12 099 -16 530 -104 926 -533 -17 597 -217 910 

Придбано за кошти   736   177 3 685   130 4 728 

Перекласифікація, у т.ч.                 

перекласифікація первісної (переоціненої ) вартості                  

перекласифікація зносу                  

                  

Вибуття 42 035 6 1 710 165 18 953 5 5 412 68 286 

вибуття первісної (переоціненої ) вартості  69 500 42 3 109 528 43 667 543 22 525 139 914 

вибуття зносу 27 465 36 1 399 363 24 714 538 17 113 71 628 

Амортизаційні відрахування -3 781 -2 622 -1 366 -1 615 -13 504 -5 -621 -23 514 

                  

Балансова вартість на кінець періоду, у т.ч. 35 521 17 823 3 448 10 141 125 400 0 101 192 434 

первісна (переоцінена ) вартість 54 103 44 368 15 514 27 923 219 116 0 1 206 362 230 

знос -18 582 -26 545 -12 066 -17 782 -93 716 0 -1 105 -169 796 
 

 



 

 Балансова вартість основних засобів, що передані в заставу, станом на 31.12.2020 р. складає 

 24 155 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року у Товариства: 

- 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. 

Станом на 31.12.2020 року у Товариства є основні засоби, що тимчасово не використовуються, на 

консервації. Балансова вартість таких основних засобів складає 11 986 тис. грн.  

Протягом 2020 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 2020 року балансова вартість основних засобів не відрізняється суттєво 

від справедливої вартості. 

В 2020 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались. 

Протягом 2020 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 2020 року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які 

використовуються Товариством, складала 53 321 тис. грн. 

Орендовані основні засоби та основні засоби, надані в оренду 

Товариство орендує земельні ділянки та сплачує до бюджету орендну плату за землю. Загальна 

площа земельних ділянок, взятих Товариством в оренду, становить 19,61563 га. Зобов'язання по 

орендній платі за землю перед бюджетом станом на 31.12.2020 р. складає 1 802 тис. грн. У 

фінансовій звітності Товариством такі операції визнано у порядку, передбаченому для визнання 

податкових зобов'язань перед бюджетом. 

Вартість основних засобів, що отримані в оренду складає 13 958 тис. грн.. 

Структура переданих в операційну оренду основних засобів    

 

Групи основних засобів 

Балансова вартість основних засобів, тис. грн. 

станом на 01.01.2020 р. станом на 31.12.2020 р. 

Будівлі, споруди, передавальні 

пристрої  
1 108 12 358 

Машини та обладнання 941 15 155 

Транспортні засоби  59 475 

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі)  
17 652 48 673 

Всього 19 760 76 661 

 



 

Вказані будівлі та обладнання не класифіковані як об’єкти інвестиційної нерухомості, оскільки 

згідно облікової політики Товариства не відповідають критеріям визнання інвестиційної 

нерухомості. 

11. Фінансові інвестиції. 

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 - 237 705 

Депозити - - - - - - - - 

Інші - - 2 446 - - - 2 446 - 

Всього - 11 160 2 446 237 705 - 11 160 2 446 237 705 

Поточні фінансові інвестиції: 

Акції - - - - - - - - 

Облігації - - - - - - - - 

Частки у статутному 

капіталі 
- - - - - - - - 

Депозити - - 0 - - - 48 949 - 

Інші - - - - - - - - 

Всього - - 0 - - - 48 949 - 

 

Інвестиції відображені в балансі Товариства за собівартістю. Протягом 2020 року збиток від 

зменшення корисності фінансових інвестицій, доступних для продажу, не нараховувався. 

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення, представляють собою депозити в банках, векселі 

українських емітентів та оцінюються за амортизованою собівартістю.  

 

Фінансові інструменти 

На кінець 

звітного 

періоду 

На початок 

звітного 

періоду 

Фінансові інвестиції, доступні для продажу: 

справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань - - 

справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом  - - 

за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)  21 412 21 412 

Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу (10 252) (10 252) 

Всього фінансових інвестицій, доступних для продажу: 11 160 11 160 



 

Фінансові інструменти 

На кінець 

звітного 

періоду 

На початок 

звітного 

періоду 

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення: 

оцінені за амортизованою собівартістю 10 715 59 664 

знецінення фінансових інвестицій, утримуваних до погашення (8 269) (8 269) 

Всього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення: 2 446 51 395 

 

12. Запаси 

  
Виробничі 

запаси 

Незавершене 

виробництво 

Готова 

продукція 
Товари Всього 

Залишок на  початок звітного 

періоду  
165 643 903 448 264 697 50 1 333 838 

в т. ч. відображені за чистою вартістю 

реалізації мінус витрати на продаж 

 

- - - - - 

Списання вартості запасів до їх чистої 

вартості реалізації  протягом звітного 

періоду 

- (81 121) - - (81 121) 

Сума сторнування списання вартості 

запасів протягом звітного періоду 
- (26 538) (22 289) - (48 827) 

Залишок на  кінець звітного 

періоду 
85 733 197 827 514 232 - 797 792 

в т. ч. відображені за чистою вартістю 

реалізації мінус витрати на продаж 
- - - - - 

Балансова вартість запасів, переданих 

під заставу для гарантії зобов’язань   
23 367 - 44 880 - 68 247 

 

Інформація щодо балансової вартості виробничих запасів 

 

Група запасів 

Балансова вартість запасів, 

тис. грн. 

на 31.12.2020р. 

Балансова вартість 

запасів, тис. грн. на 

31.12.2019р. 

Сировина і матеріали  32 408 92 393 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби 
48 924 65 238 

Паливо 264 618 

Тара і тарні матеріали  56 50 

Будівельні матеріали  613 1 454 

Запасні частини  23 26 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
- - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 3 445 5 864 

Разом  85 733 165 643 

 



 

Товариство регулярно проводить тестування на знецінення запасів. Станом на 31.12.2020 р. запаси 

відображено за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.  

13. Поточна дебіторська заборгованість 

 

Найменування показника структури поточної дебіторської 

заборгованості 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 969 201 1 919 743 

Резерв під очікувані кредитні збитки (43 489) (1 290 080) 

Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги 
1 925 712 629 663 

Заборгованість за розрахунками за виданими авансами 46 948 31 965 

Заборгованість з бюджетом 13 575 6 366 

Заборгованість за розрахунками за претензіями 59 59 

Заборгованість за розрахунками за реалізовані фінансові інвестиції 1 550 308 1 850 627 

Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 176 727 473 480 

Резерв під очікувані кредитні збитки (922 123) (1 123 383) 

Балансова вартість іншої поточної дебіторської заборгованості 865 494 1 239 114 

 

Найбільшу суму дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає: 

- АТ «СМНВО – Інжиніринг» - 284 868 тис. грн.; 

- Населення - покупець теплоенергії - 101 198 тис. грн.;  

- ПАО «Запорожский кабельный завод» - 79 839 тис. грн.. 

 У складі дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами найбільшу 

суму заборгованості складає: 

- BK Vibro America – 7 467 тис. грн.; 

- ООО «Аума Технологии Автоматизации» - 2 223 тис. грн.; 

- ООО «ТД ВМЗ «КО»-Украина» - 1 906 тис. грн.; 

Найбільшу суму іншої поточної заборгованості складає : 

- ТОВ "ЮГСЕВМОРСЕРВІС"- 855 045 тис. грн.. 

Протягом 2020 року було створено резерв під зменшення корисності в сумі 1 288 629 тис. грн., 

списано дебіторської заборгованості за рахунок резерву – 7 тис. грн., сторновано резерву на суму 2 

295 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 43 489 1 246 638 - (8) (39) 1 290 080 



 

Дебіторська 

заборгованість 

Залишок 

на 

початок 

звітного 

періоду  

Створено 

резерву  

Списано 

дебіторської 

заборгованості 

за рахунок 

резерву 

Сторнування 

резерву  

 

 

Курсова 

різниця 

(+/-) 

Залишок на 

кінець 

звітного 

періоду  

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками за 

виданими авансами 

3 423 11 295 (7) (2 287) - 12 424 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

918 700 30 696 - - 161 563 1 110 959 

Всього 965 612 1 288 629 (7) (2 295) 161 524 2 413 463 

 

14. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти, відображені у фінансовій звітності, включають: 

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

готівкові грошові кошти в 

національній валюті, тис. грн. 
30 0 

поточні рахунки в банках в 

національній валюті, тис. грн. 
5 664 5 668 

поточні рахунки в банках в 

іноземній валюті, тис. грн. 
1 857 14 

Всього грошові кошти та їх 

еквіваленти, тис. грн. 
7 551 5 682 

 

Грошові кошті та їх еквіваленти відображаються за амортизованою собівартістю з використанням 

методу ефективної ставки проценту. Оскільки наслідки дисконтування не істотні, Товариство не 

здійснювало дисконтування вартості даних фінансових активів. 

Станом на 31.12.2020 р. по рахункам Товариства існує обмеження: судовий арешт. 

15. Власний капітал 

 

Вла 

сний капітал Товариства має наступну структуру: 

 



 

Найменування показника 

структури капіталу 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Призначення та умови використання 

Зареєстрований статутний  

капітал АТ «Сумське НВО» 
710 850 710 850 

Зареєстрований  статутний капітал, згідно 

зі  Статутом товариства 

Дооцінка основних засобів 130 263 89 783 

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 - - Інші фонди, створені Товариством 

Резервний капітал 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

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) 
(7 300 086) (10 972 317) 

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 (6 458 973) ( 10 171 684) 

 
 

Статутний капітал Товариства поділений на 71 085 000 простих іменних акцій номінальною 

вартістю 10,00 грн. Привілейованих акцій Товариство не випускало. 

 

Протягом 2019 – 2020 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.) 710 850 000 710 850 000 

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 

Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій - - 

 

Згідно інформаційної довідки Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій 

України" №18-7/193 від 04.03.2021 р., акціонерами, які володіють 5 та більше відсотків акцій 

станом на 31.12.2020 р., є наступні:  

№ з/п 

Реєстраційний код, 

Найменування / ПІБ, 

Країна реєстрації 

Місцезнаходження                   

(мiсце проживання) 

Загальна 

кількість ЦП 

Відсоток у 

статутному 

капіталі 

1 

НЕ 219411 

Інтер Гроус Інвестментс 

Лімітед 

країна: CY 

Караіскакі,13, 

Лімассол,3032, 

Кіпр 

59648267 83,911186 

2 

157082 

ПРОСЦЕНО ТРЕЙДІНГ 

ЛІМІТЕД 

країна: CY 

місто Лімассол, ул. Зінас 

Кантер енд Орігенус, п/с 

3035, Кіпр 

9605315 13,512435 

 

Станом на 31 грудня 2020 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. 

 

Дивіденди протягом 2020 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 2020 року товариство не 

мало власних викуплених акцій та не планує протягом 2021 року здійснювати їх викуп.  

 



 

 

16. Забезпечення  

 

Показник 
Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

Забезпечення на виплати працівникам, тис. грн. 311 167 307 750 

Інші забезпечення 8 162 6 674 

 

Забезпечення на виплати працівникам 

 

Показник 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

Короткострокові забезпечення виплат 

працівникам, тис. грн., в т.ч. 
33 273 2 050 

для відшкодування майбутніх витрат і платежів 

на виплату відпусток працівникам 
33 273 2 050 

для відшкодування майбутніх витрат і платежів 

у зв'язку із скорочення чисельності працівників 
- - 

Довгострокові забезпечення виплат 

працівникам (пенсійні забезпечення), тис. грн. 
277 894 305 700 

 

Сума забезпечень на виплату відпусток працівникам визначається щомісячно як добуток фактично 

нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової 

суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам створюється з урахуванням сум обов'язкових відрахувань (внесків) на 

соціальні заходи та забезпечення на матеріальне заохочення. 

Товариство має зобов'язання надати компенсацію до Пенсійного фонду України щодо пенсій за 

віком на пільгових умовах, призначених певним категорiям працюючих у Товаристві та колишнім 

працівникам Товариства. Існують також одноразові виплати працівникам при виході на пенсію, а 

також інші програми виплат по закінченню трудової діяльності та інші виплати працівникам, по 

відношенню до яких Товариство має зобов'язання на 31 грудня.  

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. 

Зміни поточної вартості зобов'язань за пенсійним планом з визначеною виплатою: 

 

Розкриття інформації Звітний період, тис. грн. 
Попередній період, тис. 

грн. 

Пенсійні зобов'язання на початок  періоду 378 902 211 800 

Вартість послуг поточного періоду 1 941 803 

Вартість послуг минулих періодів - - 

Витрати на відсотки 35 270 22 407 

Актуарні збитки (прибутки) 20 416 144 793 

Виплачена винагорода (358) (901) 

Пенсійні зобов'язання на кінець періоду 436 171 378 902 

 

Оцінка пенсійних зобов’язань, виплат по закінченню трудової діяльності та інших виплат 

працівникам ґрунтується на судженнях. Нижче наведені суттєві актуарні припущення: 

Розкриття інформації 
Звітний період, тис. 

грн. 

Попередній 

період, тис. грн. 

Ставка дисконту 11,05% 12,7% 

Підвищення заробітної плати 
7,22% в 2021, 

5% далее 

 

 

5% 

Плинність кадрів 8,30% 9,8% 

 

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 

створене.  

Інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів)   

Інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів) включають забезпечення на витрати по 

гарантійному обслуговуванню. 

За аналізований період, забезпечення на витрати по гарантійному обслуговуванню становили        

6 674 тис. грн., за попередній – 8 162 тис. грн. 

 

 

 

 



 

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 

8 162 (1 056) (432) - - - 6 674 

Інші 

забезпечення 
- - - - - - - 

Всього  

забезпечень 
8 162 (1 056) (432) - - - 6 674 

 

17. Кредити банків 

Станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 року Товариство не мало довгострокових кредитів банків. 

Інформація щодо короткострокових кредитів представлена нижче: 

 

Назва банку 
Валюта 

кредиту 

Залишок заборгованості 

на 31.12.2019р., тис. грн. 

Залишок заборгованості 

на 31.12.2020р., тис. грн. 

АТ «ПУМБ» 
дол. 

США 
757 958 904 787 

ПАТ «ІНГ Банк Україна» 
дол. 

США 
194 227 231 852 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 
дол. 

США 
417 002 497 782 

ПАТ «Сбербанк» 
дол. 

США 
615 841 735 140 

ПАТ «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний банк» 

дол. 

США 
1 446 718 1 726 970 

ПАТ «Всеукраїнський банк 

розвитку» 

дол. 

США 
473 724 565 492 

Всього   3 905 470 4 662 023 

 

Цільове призначення кредитів – поповнення обігових коштів, отже відсотки не капіталізовано, а 

визнано у складі витрат у сумі відсотків, визначених за відсотковою ставкою, встановленою 

кредитними угодами. 

Оскільки у складі заборгованості наявна заборгованість за короткостроковими кредитами банків, 

строк оплати за якою вже наступив, та поточна заборгованість, погашення якої очікується 

протягом року, а також оскільки кредити отримані на ринкових умовах, то, за оцінкою Товариства, 

номінальна сума заборгованості приблизно дорівнює її амортизованій собівартості, тому 



 

Товариство не відображало перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка. 

18. Поточні зобов'язання 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, тис. грн. 
1 980 583 2 156 089 

 

У складі кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги обліковується заборгованість 

Товариства за придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ведення господарської 

діяльності, а саме: 

- ТОВ " СТАНДАРТІНВЕСТ-ПІВДЕНЬ"- 1 339 623 тис. грн. 

- АО "НАК "Нафтогаз України"- 250 962 тис. грн. 

- АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"- 159 201 тис. грн. 

Оскільки у складі заборгованості наявна заборгованість за товари, роботи, послуги, строк оплати за 

якою вже наступив, та поточна заборгованість, погашення якої очікується протягом року, тому 

Товариство не відображало перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка. 



 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом  

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом, тис. 

грн.. 

77 821 175 320 

 

У статті поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом обліковується заборгованість 

Товариства по сплаті окремих видів податків та зборів, встановлених Податковим кодексом 

України, а саме: 

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Плата за землю 1 821 3 653 

Рентна плата за спеціальне 

використання води 
323 743 

Рентна плата за користування 

надрами 
512 148 

Екологічний податок 892 1 757 

Податок на доходи фізичних осіб 68 046 58 349 

Військовий збір 5 735 4 844 

Податок на майно 227 374 

Податок на додану вартість - 104 978 

Інші 265 474 

Всього 77 821 175 320 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів  

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з одержаних 

авансів, тис. грн. 

672 142 614 914 

 



 

Найбільша сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2020р. за розрахунками з одержаних авансів 

доводиться на аванси, отримані від: 

- General Middle Contractors – 330 976 тис. грн.; 

- FARADAST ENERGY FALAT COMPANY – 164 345 тис. грн.; 

- Genco Tecnical Services L.P. – 37 432 тис. грн.; 

- ООО «Западгаз» - 25 550 тис. грн.; 

- Botas Boru Hatlari Ile Petroltasim – 11 843 тис. грн.; 

Інші поточні зобов’язання 

 

Інші поточні зобов’язання 

Сума, станом 

на 31.12.2019 

р., тис. грн. 

Сума, станом 

на 31.12.2020 

р., тис. грн. 

Заборгованість перед підзвітними особами 34 0 

Короткострокові позики 25 490 0 

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість, строк сплати 

яких не настав 
17 438 28 038 

Розрахунки за пенсійним забезпеченням 101 008 130 470 

Нараховані та не сплачені проценти за кредитами 2 204 981 3 299 951 

Заборгованість, що виникла в результаті  відступлення права вимоги 

за кредитом 
934 193 1 115 230 

Заборгованість за придбані фінансові інвестиції 216 365 216 365 

Заборгованість за отримані роботи та послуги від українських 

контрагентів 
349 556 243 022 

Заборгованість за отримані роботи та послуги від закордонних 

контрагентів 
87 052 106 039 

Інші поточні зобов’язання  5 438 2 262 

Всього 3 941 555 5 141 377 

 

Інформація щодо поточних зобов’язань перед пов’язаними особами наведена в Примітці № 22. 

19. Доходи 

Дохід від продажу товарів, робіт, послуг 

 Товариством за 2020 рік відображено чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) в сумі 802 994 тис. грн. 

У складі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному 

періоді відображені наступні види доходів: 

  



 

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Доходи від реалізації готової продукції 584 010 580 019 

Доходи від реалізації електроенергії - - 

Доходи від реалізації теплоенергії 167 502 169 224 

Доходи від іншої діяльності 14 571 53 751 

Всього  766 083 802 994 

  

Інші операційні доходи 

  

У звітному періоді Товариством відображено інші операційні доходи на загальну суму 323 254 

тис. грн. 

До інших операційних доходів Товариства відносяться наступні види доходів: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Операційна оренда активів 10 275 12 858 

Відшкодування раніше списаних 

активів 
25 678 49 911 

Реалізація інших оборотних 

активів 
68 032 208 032 

Реалізація теплової енергії - 1 028 

Отримані штрафи, пені 285 11 

Списання кредиторської 

заборгованості 
213 401 1 075 

Доходи від готелю 1 211 454 

Доходи від оздоровчого дитячого 

центру 
11 - 

Доходи від амортизації дисконту 139 254 - 

Інші доходи 12 489 49 885 

Всього  470 636 323 254 

  

Інші фінансові доходи  

  



 

У звітному періоді Товариством відображено інші фінансові доходи на загальну суму 9 тис. грн. У 

складі інших фінансових доходів відображено відносяться наступні види доходів: 

 Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Фінансова курсова різниця 976 321 - 

Відсотки по депозитам 26 - 

Інші - 9 

Всього  976 347 9 

  

Інші доходи 

 За аналізований період Товариством відображено інший дохід в сумі 2 435 тис. грн. У складі 

інших доходів відображено наступні види: 

 Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Реалізація фінансових інвестицій 21 528 - 

Неопераційна курсова різниця 5 - 

Інші 55 018 2 435 

Всього  76 552 2 435 

 

20. Витрати 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

Собівартість реалізованої Товариством продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становить 810 

316 тис. грн., за 2019 рік – 887 223 тис. грн. 

До складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відносяться: 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Матеріали та компоненти  411 385 421 085 

Заробітна плата та відповідні 

нарахування 307 026 226 468 

Знос та амортизація 22 985 17 753 

Інші  145 827 145 010 

Всього  887 223 810 316 

 

Адміністративні витрати 

 

За аналізований період адміністративні витрати Товариства становили 80 761 тис. грн., за 

попередній – 130 140 тис. грн. 

У складі адміністративних витрат Товариства враховуються переважно наступні витрати: 

 

 

 



 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Витрати з придбання послуг               32 500 49 391 

Заробітна плата та відповідні нарахування       75 312 21 769 

Податки і обов’язкові платежі                              3 494 2 282 

Знос та амортизація                                                4 292 3 879 

Електроенергія, теплоенергія                                                 3 301 1 370 

Транспорт                                                                 6 360 1 508 

Орендна плата 700 32 

Інші 4 181 530 

Всього  130 140 80 761 

 

Витрати на збут 

 

Сума витрат на збут, відображених у окремій фінансовій звітності Товариства у 2020 році, складає 

10 168 тис. грн., в 2019 році – 19 941 тис. грн. 

 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Витрати з придбання послуг               2 187 445 

Заробітна плата та відповідні нарахування       11 380 1 947 

Витрати філій                              2 766 1 199 

Знос та амортизація                                                268 225 

Електроенергія, теплоєнергія                                                 154 44 

Транспорт                                                                 2 063 5 988 

Орендна плата 297 118 

Інші 826 202 

Всього  19 941 10 168 

 

Інші операційні витрати 

 

Сума інших операційних витрат, відображених у окремій фінансовій звітності Товариства у 2020 

році, складає 2 028 604 тис. грн., в 2019 році – 383 445 тис. грн.. 



 

До складу інших операційних витрат Товариства відносяться переважно наступні види витрат: 

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Визнані штрафи, пені 8 017 40 653 

Собівартість реалізованих ТМЦ 37 871 132 932 

Собівартість реалізованих основних засобів 25 548 61 385 

Собівартість орендних операцій 3 917 9 368 

Збитки від операційної курсової різниці 1 431 60 249 

Витрати на соціальні  заходи 15 957 6 747 

Нестачі та втрати 55 526 98 424 

Списана дебіторська заборгованість 2 746 142 814 

Резерв під очікувані кредитні збитки 92 901 1 288 629 

Приведення вартості запасів до чистої 

вартості реалізації  
73 109 81 121 

Витрати на пільгові пенсії 696 1 635 

Витрати на дослідження та розробку - 16 975 

Витрати з амортизації дисконту - 8 903 

Інші витрати 65 726 78 769 

Всього  383 445 2 028 604 

 

Фінансові витрати 

Сума фінансових витрат, відображених у окремій фінансовій звітності Товариства у 2020 році, 

складає 1 883 496 тис. грн., в 2019 році – 635 608 тис. грн. 

До складу фінансових витрат Товариства відносяться переважно наступні види витрат: 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Відсоткові витрати з кредитів та позик 610 216 644 619 

Дисконтування довгострокових зобов’язань 
 

22 407 35 270 

Курсова різниця по фінансовим витратам - 1 203 607 

Інші 2 985  

Всього  635 608 1 883 496 

 

Інші витрати 

 

Сума інших витрат, відображених у окремій фінансовій звітності Товариства у 2020 році, складає 

7 286 тис. грн., в 2019 році – 55 203 тис. грн.. 

До складу інших витрат Товариства відносяться переважно наступні види витрат: 

 

 



 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій  
47 517 - 

Списання основних засобів, ліквідація 6 873 6 899 

Благодійна допомога іншим організаціям
 

214 - 

Інші 599 387 

Всього  55 203  7 286 

 

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 - - 

Всього витрати з податку на прибуток - - 

 

22. Розкриття інформації  щодо пов’язаних сторін 
 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за звітний період: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінсь

кий 

персонал 

Дочірні та 

асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, (товарів, 

робіт, послуг)                
- - - 26 703 338 326 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - (27 110) (264 375) 

Інші операційні доходи - - - 1 021 207 586 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні 

витрати                
- - - (36) (176 563) 



 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за попередній період:  

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Дочірні та 

асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - 28 814 1 004 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                - - - 

(26 385) 

 

(2 307) 

Інші операційні доходи - - - 5 455 9 772 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні 

витрати                
- - - (32) (11 172) 

 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Дочірні та 

асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
- - - 85 275 294 913 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 

- - - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
- - - 5 737 1 112 628 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

- - - 4 000 1 412 646 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 

- - - 263 629 99 218 

 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 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 
- - - 83 431 154 354 

Довгострокова дебіторська заборгованість - - - - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість - - - 71 729 036 

Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
- - - 1 367 835 31 138 

Інша поточна кредиторська заборгованість - - - 323 409 203 654 

 



 

Інформація щодо компенсації провідному персоналу з  управління. 

Провідний управлінський персонал складається з топ - менеджерів. У 2020 році компенсація 

провідному управлінському персоналу, яка включена до адміністративних витрат, дорівнює 

5 017,8 тис. грн. Компенсація провідному управлінському персоналу головним чином складається 

із заробітної плати та відповідних нарахувань. 

 

Станом на 31.12.2020 р. кінцевими бенефіціарними власниками є: 

 Лук’яненко Володимир Володимирович, 23.12.1967 р. н., Російська Федерація, країна постійного 

проживання - Російська Федерація, відсоток частки – 75,36 тип бенефіціарного володіння 

опосередковане. 

23. Умовні активи та зобов’язання 

 

Умовні активи 

Станом на 31.12.2019 р.,  на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом окремої фінансової 

звітності до випуску суттєві умовні активи у Товариства відсутні. 

Умовні зобов'язання 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження фінансової звітності Товариство виділяє наступне 

умовне зобов'язання. 

Назва справи Сума, грн. Зміст 

Справа № 920/431/17 за 

позовом ТОВ 

"Сумитеплоенерго" до АТ 

"Сумське НВО" про стягнення 

заборгованості  

35 530 998,03 1) Рішенням від 23.12.2020  Господарський суд 

Сумської області частково задовольнив первісний 

позов, стягнув  заборгованість в сумі 31 330 299,85 

грн , 1 057 191,78 грн  3% річних, 2 935 218,77 грн 

інфляційних втрат та 529 820,47 грн  відшкодування 

витрат по сплаті судового збору; у задоволенні іншої 

частини первісних позовних вимог відмовив.  

2) Ухвалою від 17.03.2021 прийнята до розгляду 

апеляційна скарга АТ "Сумське НВО", призначено 

апеляційний розгляд на 23.04.2021 

24. Фінансові ризики, цілі та політика управління  

Ринковий ризик 

Товариство схильне до дії ринкових ризиків. Ринкові ризики пов’язані з відкритими позиціями по  

а) іноземним валютам; 

б) процентним активам і зобов’язанням; 

в) пайовим інструментам, які схильні до ризику загальних і специфічних змін на ринку.  



 

Товариство не встановлює лімітів відносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього 

підходу не може запобігти збиткам понад ці ліміти у разі істотних змін на ринку. 

Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов, які 

можуть спричинити значні коливання ринкових цін на фінансові інструменти Товариства та 

подібні фінансові інструменти у майбутньому. У 2021 році управлінський персонал Товариства 

переглядає рівень ринкового ризику, забезпечує своєчасне реагування та вживає відповідних 

заходів у зв'язку із світовою пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням 

Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її 

подальшого поширення в Україні. 

Ціновий ризик фінансових інструментів 

Товариство схильне до обмеженого ризику зміни ціни акцій. 

Валютний ризик 

У Товариства виникає валютний ризик у зв’язку із закупівлями, деномінованими в іноземних 

валютах, а також завдяки експортним операціям. Валюти, у зв’язку з якими виникає валютний 

ризик, є, головним чином російський рубль, долар США . Товариство не хеджує свій валютний 

ризик. 

З метою управління валютним ризиком Товариство аналізує вплив можливих змін обмінних 

курсів валют на монетарні фінансові активи та зобов'язання. 

Ризик зміни процентної ставки 

Товариство не має суттєвих відсоткових активів, прибутків та операційних грошових потоків які 

залежать від зміни ринкової процентної ставки. Позики Товариства мають фіксовану процентну 

ставку. Тому Товариство схильне до ризику, пов’язаного з впливом коливань ринкових, 

процентних ставок на її фінансове положення і грошові потоки у зв’язку зі зміною справедливої 

вартості кредитів на ринку (ринкової ставки по кредитах). 

У момент залучення позикових коштів менеджмент Товариства, використовуючи своє професійне 

судження, визначає наскільки фіксована або плаваюча процентна ставка найбільш задовольняє 

інтересам Товариства упродовж заданого періоду.   

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в 

банках, облігації та дебіторська заборгованість (в т.ч. позики).  

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь яка 

інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи, які використовуються в Товаристві у 

межах системи управління ризиками, Керівництво прийшло висновку, що з дати первісного 

визнання кредитний ризик не зазнав зростання і є низьким. Відсутні факти, які б свідчили про 

ризик невиконання зобов’язання.  

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:  



 

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в 

активах;  

- диверсифікацію структури активів;  

- аналіз платоспроможності контрагентів;  

- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства 

простроченої дебіторської заборгованості.  

Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:  

- ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;  

- ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою);  

- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою;  

- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами. 

Товариство не має офіційно затвердженої кредитної політики для клієнтів Товариства. 

Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових активів.  

Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2020 та 2019 років була представлена 

таким чином:  

Вид заборгованості 
Балансова вартість на 

31.12.2019 р. 

Балансова вартість на 

31.12.2020 р. 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 1 925 712 629 663 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими 

авансами 
43 525 19 542 

Дебіторська заборгованість з 

бюджетом 13 575 6 366 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 808 394 1 213 206 

Усього 2 791 206 1 868 777 

 

У 2021 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень кредитних ризиків та вживає 

відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19) та 

запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, 

спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні. 

Ризик ліквідності 

Товариство схильне до ризику у зв’язку з щоденною необхідністю використання наявних 

грошових коштів. Ризиком ліквідності керує менеджмент Товариства. Керівництво щомісячно 

контролює прогнози руху грошових коштів Товариства. Товариство намагається підтримувати 

стійку базу фінансування, що складається з позикових коштів, кредиторської заборгованості по 

основній діяльності і іншій кредиторській заборгованості. Фінансовий менеджер контролює 

щоденну позицію по ліквідності Товариства. 

 



 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 

пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів 

або іншого фінансового активу.  

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 

аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 

активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  

Станом на 31.12.2020 р. інші довгострокові зобов’язання Товариства складають 51 335 тис. грн.  

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі 

строків погашення представлена наступним чином:  

Рік, що закінчився 31.12.2020 р. До 1 року Більше 1 року Всього 

Інші довгострокові зобов'язання - - - 

Короткострокові кредити банків - 4 662 023 4 662 023 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
1 589 476 566 613 2 156 089 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
93 775 521 139 614 914 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
108 546 66 774 175 320 

Поточна кредиторська заборгованість з оплати 

праці 
39 136 202 183 241 319 

Інші поточні зобов'язання 887 030 4 254 347 5 141 377 

    

    

    

 

Рік, що закінчився 31.12.2019 р. До 1 року Більше 1 року Всього 

Інші довгострокові зобов'язання - - - 

Короткострокові кредити банків - 3 905 470 3 905 470 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
21 246 1 959 337 1 980 583 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
112 871 559 271 672 142 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
4 825 72 996 77 821 

Поточна кредиторська заборгованість з оплати 

праці 
111 542 172 376 283 918 

Інші поточні зобов'язання 925 990 3 015 565 3 941 555 

 

В той же час у 2021 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень ризику ліквідності, 

посилює контроль за ліквідністю та платоспроможністю та вживає відповідних заходів у зв'язку із 

світовою пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів 



 

України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого 

поширення в Україні.  

25. Інформація за сегментами 

 Операційний сегмент – це компонент Товариства, який здійснює господарську діяльність, в 

результаті якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числі доходи та витрати, 

які стосуються операцій з будь-якими іншими частинами Товариства. Керівництво визначило 

операційні сегменти на підставі звітів, які аналізує Наглядова рада. Наглядова рада аналізує бізнес 

в розрізі продуктів, оцінює результати діяльності операційних сегментів за МСФЗ, Товариство 

організовано у такому бізнес-сегменті: 

Первинний формат представлення сегментної інформації – бізнес-сегменти – заснований на 

структурі управлінської та внутрішньої звітності Товариства. Ціни за операціями між сегментами 

не завжди встановлюються на комерційній основі.  

Результати, активи та зобов`язання сегментів включають статті, безпосередньо зв`язані з цими 

сегментами, а також ті статті, які можуть бути обґрунтовано віднесені до цих сегментів. 

Нерозподілені статті складаються переважно із активів, які приносять дохід, відсоткових кредитів, 

позикових коштів та витрат. 

Нижче показана концентрація виручки в розрізі клієнтів, яка перевищує 5% від загальної виручки 

Товариства за 2020 р.: 

Клієнти Реалізовано, тис. грн. 

АТ "СМНВО-Інжиніринг" 337 574 

Населення - покупець теплоенергії 150 281 

GENERAL MIDDLE EAST CONTRACTORS 71 659 

FARADAST ENERGY FALAT COMPANY 60 142 

ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК "Енергоатом» 50 316 

Географічні сегменти: 

Показники по сегментах Виручка за 2020 р., тис. грн. 

Україна 614 059 

Об’єднані Арабські Емірати 71 659 

Іран 70 242 

Білорусь 17 987 

Російська Федерація 11 900 

Інші 17 147 

Всього 802 994 

 

 



 

26. Події після дати балансу  

Події, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення звітного періоду.  

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску окремої фінансової 

звітності, подій після звітного періоду, які свідчили б про умови, що існують на дату 

закінчення звітного періоду та інформація щодо яких є суттєвою, окрім тих, що описані вище 

при розкритті інформації щодо відповідних груп активів та зобов'язань, у Товариства не було. 

 

Події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду. 

 

1) Рішенням від 13.11.2020 р. у справі № 920/639/17 Господарський суд Сумської області  

задовольнив частково первісний позов ТОВ «Сумитеплоенерго» та стягнув з АТ «Сумське НВО» 

на користь ТОВ «Сумитеплоенерго» заборгованість за договором від 01.09.2005 р. № 2/10 в сумі 5 

554 380,43 грн. та відшкодування витрат по сплаті судового збору в сумі 83 315,71 грн.; у 

задоволенні іншої частини первісних позовних вимог відмовив. 

АТ "Сумське НВО" та ТОВ "Сумитеплоенерго" подані апеляційні скарги. 

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.04.2021 р. апеляційну скаргу АТ 

"Сумське НВО" та ТОВ "Сумитеплоенерго" у справі № 920/639/17 залишено без задоволення, а 

рішення від 13.11.2020 без змін. 

2) У 1 кварталі 2021 року відбулось відчуження двох дочірніх компаній Товариства, а саме: 

товариства з обмеженою відповідальністю «Суми-Електрод» та товариства з обмеженою 

відповідальністю  «Сумиспортінвест» . 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску окремої фінансової 

звітності, інших суттєвих подій після звітного періоду, які свідчили б про умови, що виникли після 

звітного періоду, у Товариства не було. 

 

Генеральний директор            Забіцький Володимир Вікторович   

Головний бухгалтер           Клименко Володимир Миколайович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» 

за 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року 

 (в тисячах українських  гривень) 

 

1. Основні відомості про товариство 

1.1.Повна назва:  

Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (далі –АТ 

«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. АТ «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». Змiнами до Статуту товариства, внесеними рiшенням 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв 26.07.2019 року (протокол № 34), було змiнено 

найменування товариства на 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 

5% акцій АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», є: Просцено 

Трейдінг Лімітед (Кіпр) – 13,512435% та Інтер Гроус Інвестментс Лімітед (Кіпр) – 

83,911186%. 
 

1.6.Вищим органом управління АТ «Сумське НВО» є Загальні збори акціонерів. 
 

1.7.Середня кількість працівників протягом 2020 року складала – 1 003 осіб. 
 



 

1.8. Основні види діяльності: 

 виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13); 

 виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.в Україні (КВЕД 

28.99); 

 лісопильне та стругальне виробництво (КВЕД 16.10);  

 виробництво дерев'яної тари (КВЕД 16.24);  

 кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (КВЕД 25.50);  

 професійно-технічна освіта (КВЕД 85.32);  

 діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10);  

 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах; (КВЕД 71.12); 

 дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 

(КВЕД 72.19); 

 ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (КВЕД 

33.12); 

 установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20). 

 

1.9. Опис основних видів діяльності 

АТ «Сумське НВО» як головна науково-технічна організація за напрямками 

обладнання для нафтової та газової промисловості, хімічного виробництва, насосного та 

центрифугованого обладнання, розробляє та виготовляє різноманітне обладнання 

практично для всіх галузей, у тому числі і атомної енергетики. 

 

2020 рік був неритмічним для Товариства з огляду на завантаження виробничих 

потужностей, наявність обігових коштів. За 2020 рік на АТ «Сумське НВО» було 

виготовлено товарної продукції у діючих цінах на суму  1 225 349,6  тис. грн.. 

 

 

2. Ідентифікація та основа підготовки консолідованої фінансової звітності 

Консолідована фінансова звітність  АТ «Сумське НВО» складена станом на 31 грудня 2020 року, 

звітним періодом є 2020 рік. Консолідована фінансова звітність підготовлена у відповідності до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та є консолідованою фінансовою 

звітністю загального призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року.  

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., є бухгалтерські 

політики, які базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), 

включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, 

ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), чинних в 

редакції, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Термін «дочірні компанії» використовується у цьому звіті для визначення компаній та інших 

суб’єктів господарської діяльності, в яких Група 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,  в якій інвестиції в дочірні 

та асоційовані компанії відображені за собівартістю. 

 



 

Станом на 31.12.2020 року АТ «Сумське НВО»  має 6 (шість) дочірніх компаній: 

№ Найменування дочірньої компанії 

Частка в 

статутному 

капіталі 

1 13. ТОВ «Фрунзе-Профіль» 99,00 % 

2 14. ТОВ «Маш-Сервіс» 99,00 % 

3 15. ТОВ «Суми-Електрод» 99,98% 

4 16. ТОВ «Фрунзе-Ювілейна» 99,98% 

5 17. ТОВ «Сумиспортінвест» 99,98 % 

6 ТОВ «ПроектЕнергоСервіс» 100% 
 

 

АТ «Сумське НВО» та його дочірні компанії (надалі – Група) 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. 

Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі – грн.). Консолідована 

фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо не 

зазначено інше. Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті  відображені  у 

консолідованій фінансової звітності  у гривневому  еквіваленті  за офіційним  курсом 

Національного банку України на 31.12.2020 року. 

Фінансова звітність Групи підготовлена за рік, що закінчився 31.12.2020 р., та затверджена до 

випуску 28 лютого  року. 

2.1. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

2.1.1. Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій 

Група застосувало наступні МСФЗ, інтерпретації та поправки до них, що мають ефективну дату 

01.01.2020 року, у звітному році.  

На сайті Міністерства фінансів України в розділі "Міжнародні стандарти фінансової звітності" 16 

червня 2020 року оприлюднено оновлені 3 стандарти й 1 інтерпретацію.  

Концептуальна основа фінансової звітності 

Введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, яка 

виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і 

тому описує обачність як "обережність при винесенні суджень в умовах невизначеності". 

Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне надання інформації. 

Суб’єкт, що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана складати 

фінансову звітність і не обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, 

контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке 

може принести економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати 

економічний ресурс в результаті минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, 

якої у організації відсутня практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для 



 

включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати статті, яка відповідає 

визначенню активу, зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. Припинення визнання - це 

виключення повністю або частково визнаної активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан 

організації. Введено дві категорії методів оцінки: Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. 

Показники історичної вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка формується на основі 

історичної (первісної) суми операції або події. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. 

Показники поточної вартості надають грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену для 

відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати 

справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість. Введено 

термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі 

Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним джерелом інформації про фінансові 

результати компанії. За замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним чином 

класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки. 

Поправки до МСФЗ 3 "Об`єднання бiзнесу". 

Поправки уточнюють ключове визначення бiзнесу.  

У колишньому визначеннi пiд бiзнесом розумiли сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, якi можна 

вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу в формi дивiдендiв, нижчих витрат 

або iнших економiчних вигiд безпосередньо iнвесторам або iншим власникам, членам чи 

учасникам.  

За новим визначенням бiзнес - це iнтегрований набiр процесiв i активiв, здатних до здiйснення i 

управлiння з метою надання товарiв або послуг клiєнтам, генерування iнвестицiйного доходу 

(такого як дивiденди або вiдсотки) або генерування iншого доходу вiд нормальної дiяльностi. 

Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, 

дозволяється дострокове застосування. 

Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в 

асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 

Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та асоцiйованою компанiєю чи спiльним 

пiдприємством. 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю 

над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або 

вноситься в них. Поправки роз`яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi 

продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в 

угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в 

повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску 

активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у 

iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. 

Рада з МСФЗ вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але дозволяється 

дострокове застосування перспективно. 

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"   

Останні зміни щодо визначення суттєвості вимагали внесення поправок і до МСБО 8. Тож широке 

визначення поняття "суттєвий" замінено посиланням на аналогічний термін, визначений у пункті 7 

МСБО 1, та використовується в МСБО 8 відтепер із таким самим значенням. В оновленій версії 



 

вилучено п. 6, який посилався на Концептуальну основу щодо суттєвості і припускав, що 

користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і 

прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю. Облікова політика має бути нейтральною 

– це чинна норма МСБО 8, а в оновленій редакції уточнено, що нейтральність – це відсутність 

упереджень. У п. 20 уточнено, що не "перше", а саме "дострокове" застосування МСФЗ не є 

добровільною зміною в обліковій політиці. Щодо оновлень – до МСБО 8 додано посилання на 

застосування нових положень, пов'язаних із МСФЗ 9, документом "Зміни у посиланнях на 

Концептуальну основу в Стандартах МСФЗ", що виданий у 2018 р., МСФЗ 14 "Відстрочені 

рахунки тарифного регулювання" та документом "Визначення суттєвого" (зміни до МСБО 1та 

МСБО 8), виданим у жовтні 2018 р. 

МСБО 23 "Витрати на позики"   

До п. 14 додано важливе уточнення: "Однак суб'єкт господарювання має виключити з цих 

розрахунків витрати за позиками, здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного 

активу допоки, значною мірою, усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до 

передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені». Щорічними удосконаленнями 

МСФЗ циклу 2015 – 2017, виданими у грудні 2017 року, саме пункт 14 доповнено, як зазначено 

вище, тож компанія застосовує ці зміни до витрат за позиками, що понесені на початку або після 

початку річного звітного періоду, у якому вона вперше застосовує ці зміни (новий п. 28A), при 

цьому компанія застосовує ці поправки до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2019 

року або пізніше. Крім того, до стандарту додано вимогу застосування поправок, пов'язаних із 

МСФЗ 9 та МСФЗ 16. Решта правок – косметичні, замінено посилання з МСБО 39 на МСФЗ 9, 

МСБО 17 на МСФЗ 16, нарешті активи "кваліфікаційні", а не "кваліфіковані", інвестиційний 

"дохід", а не інвестиційний "прибуток", сума повного або часткового списання може бути 

"відновлена", а не "сторнується". 

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" 

У попередній оприлюдненій версії МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" було пропущене п. 24 – 

"Якщо оплату за інвестиційну нерухомість відстрочено, її собівартістю є грошовий еквівалент 

ціни. Різниця між цією сумою та загальною сумою платежів визнається як витрати на відсотки за 

період надання кредиту". І це є дуже суттєво, бо компанії мають орієнтуватися на оприлюднену 

версію, і якщо цей пункт був відсутній, то і його застосування було за межами дозволеного. У 

новій версії суттєво розширено п. 53, що стосується ситуацій неможливості достовірно оцінити 

справедливу вартість інвестиційної нерухомості. У частині оновлення додано п. 85Є – "МСФЗ 17, 

випущений у травні 2017 р., змінив пункт 32Б. Суб'єкт господарювання застосовує цю зміну, якщо 

він застосовує МСФЗ 17". 

КТМФЗ 16 "Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю"  

 Найменш очікувано, що саме цій інтерпретації буде приділено увагу, але ж заміна посилань із 

МСБО 39 на МСФЗ 9 була вже просто необхідною, відповідно, у частини дат набрання чинності 

доповнено посиланням на МСФЗ 9. Під час правок уточнено все ж таки, що в нас є інший 

сукупний "дохід", а не "прибуток".  

2.1.2. Нові МСФЗ та інтерпретацій 

 

Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, 

ефективна дата яких не настала: 
 



 

МСФЗ та правки до них , ефективна дата яких настане 01.01.2021 року 

Міністерство фінансів України розглянуло звернення щодо застосування Міжнародного стандарту 

фінансової звітності 4 "Страхові контракти" та повідомляє, що відповідно до пункту В34 Додатка 

В "Дата набрання чинності та перехідні положення" МСФЗ 17 "Страхові контракти" МСФЗ 17 

замінює собою та скасовує МСФЗ 4 "Страхові контракти" в редакції зі змінами від 2016 року. 

При цьому пунктом В1 Додатка В МСФЗ 17 визначено, що суб'єкт господарювання застосовує 

МСФЗ 17 до річних звітних періодів, що починаються 01 січня 2021 року або пізніше (за 

інформацією, розміщеною на офіційному вебсайті Фонду Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (м. Лондон, Велика Британія), дату набрання чинності МСФЗ 17 перенесено на 2023 рік). 

Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 17 раніше, він повинен розкривати цей факт. 

Суб'єктам господарювання, які застосовують МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 

"Дохід від договорів з клієнтами", дозволено застосовувати МСФЗ 17 раніше від офіційної дати 

набрання чинності цим стандартом. 

За рішенням керівництва Товариства у окремій фінансовій звітності за рік, що закінчився 

31.12.2020 р., Товариство не застосувало достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та 

інтерпретації. 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 

16 "Оренда" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що доповнюють 

випущені у 2019 році, та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня процентних 

ставок на фінансовій звітності компаній, які виникають, коли, наприклад, базовий показник 

процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за фінансовим активом 

замінено альтернативною базовою ставкою. 

Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову звітність під час 

реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін договірних грошових 

потоків або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної 

ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною).  

На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються: зміни 

договірних грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання або коригувати 

балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються реформою, а замість цього 

оновити ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до альтернативної базової ставки; 

облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, що вона 

вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям обліку 

хеджування; та розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію про нові 

ризики, що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом до 

альтернативних ставок. 

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня процентних 

ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування. 

Дозволено застосовувати раніше від офіційної дати набрання чинності цими стандартами. 

За рішенням керівництва Групи у консолідованій фінансовій звітності за рік, що закінчився 

31.12.2020 р., Група не застосувала достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та 

інтерпретації. 



 

Також, наявні інші зміни до МСФЗ, поправки до них та інтерпретації, ефективна дата яких настане 

01 січня 2022 та 01 січня 2023 років та щодо яких дозволене дострокове застосування. За рішенням 

керівництва Групи у консолідованій фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., Група 

не застосовувала достроково такі МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. 

3. Економічне середовище в якому Група 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 Групи та її контрагентів, що може вплинути на фінансове становище 

Групи, результати її діяльності та економічні перспективи. 

 

В той час, коли керівництво вважає, що воно вживає відповідні заходи для 

підтримання стійкості й зростання бізнесу Групи в поточних умовах, непередбачене 

подальше погіршення в описаних вище сферах може негативно вплинути на результати 

діяльності Групи та її фінансове становище, що разом із поширенням пандемії 

коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні в 2020 та в 2021 роках , яка в даний час  не 

може бути визначена. 

 

4. Плани щодо безперервної діяльності 

 

Група складає консолідовану фінансову звітність на основі принципу безперервності. 

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати товариство чи припинити 

діяльність та позитивно оцінює здатність товариства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі.   

 

В той же час звертаємо увагу на наявність наступних подій та/або умов, які окремо або в 

сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Групи безперервно продовжувати 

діяльність, та інформацію щодо яких Група вважає необхідним розкрити:  

1) поточні зобов’язання Групи станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. перевищували її 

поточні активи 

2) більшість показників фінансового стану  мають негативне значення та динаміку до 

зменшення; 



 

3) нестабільність середовища, в якому функціонує Група, що є наслідком поширення пандемії 

коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні в 2020-2021 роках, яка може обумовити певне 

прострочення платежів дебіторів Групи у майбутньому; 

4) Група понесла чистий збиток у сумі 3 709 503 тис. грн. за результатами звітного року, та 

станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. має непокриті збитки; 

5) банківські рахунки Групи  заблоковано у зв'язку з  відкриттям:  

- зведеного виконавчого провадження №61393530 по стягненню заборгованості зі 

сплати заробітної плати, відкритого Приватним виконавцем виконавчого округу 

міста Києва Щербаковим Ігорем Миколайовичем; 

- зведеного виконавчого провадження №57048148, відкритого приватним виконавцем 

виконавчого округу Сумської області Мукорезом Олександром Леонідовичем;  

- зведеного виконавчого провадження №60740286, відкритого приватним виконавчого 

округу м. Києва Корольовим Михайлом Андрійовичем; 

- зведеного виконавчого провадження №57084810, відкритого головним державним 

виконавцем Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення 

примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). 

Вказане свідчить про існування суттєвої невизначеності, що стосується подій та умов, які окремо 

або в сукупності можуть поставити під сумнів здатність Групи безперервно продовжувати свою 

діяльність. 

В той же час, управлінський персонал позитивно оцінює здатність Групи продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі, за оцінкою управлінського персоналу Групи, припущення про 

безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку та фінансової звітності, є  

доречним та прийнятним, оскільки:  

4) Група має стійкі плани щодо продовження господарської діяльності Групи в майбутньому, 

що вже підтверджується оперативними даними щодо фактичного продовження здійснення 

господарської діяльності за 1-й квартал 2021 рік; 

5) Група має стратегічне значення для регіону, тому очікується, що кризові явища не 

матимуть вирішального впливу на здатність  безперервно продовжувати свою діяльність. 

6) Група планує запровадити ряд ініціатив із скорочення витрат та оптимізації операційної 

структури. 

 

 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 консолідованої 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 консолідованої 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 

Консолідована фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною 

валютою Групи. 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.  

Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСФЗ та враховуючи встановлену НП(С)БО форму Звіту 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 Групи. 

 

6. Суттєві положення облікової політики 

 

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених 

у цій консолідованій фінансовій 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 

 



 

Суттєві положення облікової політики, що використані при підготовці цієї 

консолідованої фінансової звітності, представлені нижче.  
 

Складаючи консолідовану фінансову звітність, Група об'єднує фінансову звітність материнського 

підприємства та його дочірніх підприємств шляхом впорядкованого додавання подібних статей 

активів, зобов'язань, власного капіталу, доходу та витрат.  

Обліковою політикою передбачено застосування Групою наступних процедур консолідації: 

- виключення балансової вартості інвестицій материнського підприємства в дочірнє підприємство 

і частку власного капіталу материнського підприємства в дочірньому підприємстві; 

- визнання неконтрольованої частки в прибутку або збитку консолідованого дочірнього 

підприємства за звітний період; 

- визначення неконтрольованої частки в чистих активах консолідованого дочірнього підприємства 

окремо від частки власності, що належать материнському підприємству; 

 - повне виключення внутрішньо групових сальдо та суми внутрішньо групових операцій (у тому 

числі доходи, витрати та дивіденди),  

 - повне виключення прибутків та збитків, що виникають у результаті внутрішньо групових 

операцій та визнані в складі активів (таких як запаси та основні засоби). 

Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірнього підприємства, яка 

використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається на одну й ту 

саму дату. 

За основу облікової політики консолідованої Групи береться облікова політика материнського 

підприємства, тобто Товариства. 

 

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. 

Група 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. 

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 

Група 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 Групі 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. 

Для цілей обліку Групою виділені наступні групи нематеріальних активів: 

Групи 

Фактичні строки 

корисної 

експлуатації, 

років 

Права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів 

і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на 

придбання яких визнаються роялті 

10 

Права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від 

недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

10 

Авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні 

твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних 

машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі 

(програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

5 

 

6.3. Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість – це нерухоме майно, яким Група володіє для здобуття доходу від здачі 

його в оренду або від збільшення його вартості, або для обох цих цілей. 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 Групою 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 Групи, 

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  слідуючого місяця, після введення об’єктів в експлуатацію. 

Незавершене будівництво активів, які призначені для продажу, відображається в складі запасів. 

Незавершене будівництво інвестиційної нерухомості відображається як інвестиційна нерухомість. 

6.5. Фінансові активи та дебіторська заборгованість, що є нефінансовим 

активом 

Група відображає у консолідованій фінансовій звітності фінансові активи та нефінансові активи. 

Фінансові активи  

 

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 Група 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 очікувані кредитні збитки 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%. 



 

Припинення визнання фінансових активів 

Група припиняє визнавати фінансові активи коли  

- активи погашені або права на грошові потоки від активів, минули, або 

- Товариство передало фактично всі ризики i вигоди від володіння активами, або  

- Товариство не передало, ані зберегло фактично всі ризики i вигоди від володіння 

активами, але й не зберегло контроль.  

Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості продати актив в 

повному обсязі непов’язаний третій стороні без додаткових обмежень на продаж.   

 

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 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 Група 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 Група 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 Групи в збитках асоційованої компанії рівна або перевищує її частку в цій 

асоційованій компанії, Група не визнає подальші збитки, крім випадків, коли вона узяла на себе 

зобов'язання або здійснила платежі від імені асоційованої компанії. 

 

6.10. Забезпечення 

Забезпечення визнаються тоді, коли Група 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 Групою 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). 

 

6.11. Умовні зобов'язання та умовні активи 

Умовні зобов’язання не визнаються в Консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан), але 

розкриваються в примітках до консолідованої  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. 

 

6.12. Доходи та витрати 

Оцінка та визнання доходу здійснюється Товариством в порядку, передбаченому МСФЗ 

15 "Дохід від договорів з клієнтами" із застосуванням п’ятикрокової  моделі: 

- ідентифікація договору (контракту); 

- ідентифікація окремих зобов’язань щодо виконання в межах укладеного договору; 

- визначення ціни договору (операції); 

- розподіл ціни договору (операції) на зобов’язання щодо виконання;  

- визнання доходу. 

 



 

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 Групою 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. Група 

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. 

6.13. Зобов'язання 

Група відображає у консолідованій фінансовій звітності фінансові та нефінансові зобов'язання. 

Фінансові зобов'язання 

Кредиторська заборгованість, яка є фінансовим зобов'язанням, первісно визнається за ціною 

операції, а після первісного визнання враховується за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотка. 

Первісна вартість отриманих банківських кредитів приймається рівній фактично отриманих 

грошових коштів і витрат, пов'язаних з безпосереднім отриманням таких кредитів. 

Кредити підлягають обліку на кожну наступну звітну дату за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Амортизована вартість є поточною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, 

дисконтованих з використанням ринкової ставки відсотка. Різниця між первісною сумою 

заборгованості і її дисконтованою вартістю є сумою амортизації. 

Вказана сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових прибутків або витрат 

впродовж усього періоду погашення заборгованості. 

У випадку, коли різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є 

несуттєвою (наприклад, для поточних фінансових зобов'язань), Група не відображає перерахунок 

амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, а визнає 

заборгованість у фінансовій звітності за первісною вартістю. 

Припинення визнання фінансових зобов'язань  

Група припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і лише тоді, коли зобов'язання Групи 

врегульовані або анульовані або термін їх дії закінчився. 

 



 

Нефінансові зобов'язання 

Зобов'язання, які не є фінансовими зобов'язаннями, первісно визнаються за ціною операції. 

6.14. Винагороди працівникам  

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок відносно працівників Групи, 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. Після виходу працівників на пенсію майже усі виплати працівникам здійснюються із 

Пенсійного фонду.  

Група 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 Група 

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, Група 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 Групи 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 2020 році ставка 

дисконтування була визначена на рівні 11,05% , яка відображає розрахунковий розподіл виплат 

винагород в часі та їх розмір. 

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. 



 

6.15. Фінансові ризики, цілі та політика управління  

Групі притаманні наступні ризики: 

- ринковий ризик (який включає в себе валютний ризик, ризик зміни процентної ставки 

(відсотковий) та ціновий ризик (ризик зміни курсу акцій); 

- кредитний ризик; 

- ризик ліквідності, який пов'язаний з фінансовими інструментами, утримуваними Групою. 

Група здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення, оцінки та 

спостереження за ризиками. Програма Групи з управління ризиками зорієнтована на мінімізацію 

негативного впливу на фінансові результати Групи.  

Ринковий ризик 

Справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами може 

коливатися внаслідок змін у ринкових параметрах, зокрема, процентних ставок, валютних курсів і 

цін пайових інструментів. 

Група здійснює управління ринковим ризиком шляхом встановлення контролю за ринковим 

ризиком та утримання його в допустимих межах.  

Ціновий ризик фінансових інструментів 

Ризик зміни – це ризик коливань вартості фінансового інструменту в результаті зміни ринкових 

цін, незалежно від того, чи були подібні зміни викликані факторами, характерними для даного 

конкретного інструменту або ж факторами на всі інструменти, що обертаються на ринку.  

Валютний ризик 

Валютний ризик виникає внаслідок змін у валютних курсах. Коливання обмінних курсів валют 

можуть мати вплив на вартість активів Групи. З метою управління валютним ризиком Група 

аналізує вплив можливих змін обмінних курсів валют на монетарні фінансові активи та 

зобов'язання. 

Відсотковий ризик 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 

Керівництво Групи усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на 

доходи Групи, так і на справедливу вартість чистих активів.  

У момент залучення позикових коштів менеджмент Групи, використовуючи своє професійне 

судження, визначає наскільки фіксована або плаваюча процентна ставка найбільш задовольняє 

інтересам Групи упродовж заданого періоду інший циновий ризик.  

Кредитний ризик 

Кредитний ризик виникає в результаті неможливості контрагента Групи здійснити виплати 

своєчасно та в повному обсязі. Кредитний ризик виникає у зв’язку з наявністю дебіторської 

заборгованості, розрахунковими операціями, операціями з контрагентами на фінансових ринках.  

Група проводить постійний моніторинг кредитного ризику на основі аналізу фінансового стану 

контрагентів та строків заборгованості, аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов, 

які можуть спричинити значне підвищення розміру кредитного ризику Групи у майбутньому.  



 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності Групи виникає при розбіжностях у строках погашення активів та зобов'язань.  

Політика Групи з управління ризиком ліквідності полягає у тому, щоб забезпечити, наскільки це 

можливо, постійну наявність ліквідності, достатньої для погашення своїх зобов’язань у 

встановлені строки без понесення надмірних збитків та без загрози для репутації Групи.  

Група проводить постійний моніторинг рівня ліквідності на основі аналізу показників 

платоспроможності (ліквідності) Групи. 

Також Група проводить аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов, які можуть 

спричинити значне зниження рівня ліквідності Групи у майбутньому. 

6.16. 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 консолідована 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). 

6.17. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток Групи 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. 

6.18. Операції з пов’язаними сторонами 

В ході своєї звичайної діяльності Група здійснює операції з пов’язаними сторонами. Група до 

пов'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 з пов’язаними сторонами відображаються  за справедливою вартістю. Основою для 

судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами. 

6.19. Взаємозалік статей активів та зобов’язань 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання згортаються, а в балансі відображається згорнутий 

залишок, тільки якщо Група 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, Група не згортає 

переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.  

6.20. 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 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. 

6.21. 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 Група 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. 

 

6.22. 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. Група  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 Група 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, Група 

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, Група перераховує порівняльну інформацію для виправлення помилки 

перспективно з самої першої можливої дати. 

6.23. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики 

Підготовка консолідованої фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу Групи 

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 

консолідованій фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок. 

 

Принципи оцінки за справедливою вартістю. 

Група 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:   

- 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. 

Поріг суттєвості щодо окремих об'єктів обліку  

 



 

Поріг суттєвості визначається з метою обґрунтованого розмежування облікової та іншої 

інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів консолідованої 

фінансової звітності. Суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в 

фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.  

Визначення порогу суттєвості для розмежування облікової та іншої інформації щодо окремих 

господарських операцій та об'єктів обліку Групи наведено у таблиці нижче: 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 

Необоротні активи 5 % 

Запаси 5 % 

Дебіторська заборгованість 5 % 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 % 

Резерви 6 % 

Довгострокові зобов’язання 5 % 

Поточні зобов’язання 5 % 

Виручка 1 % 

Доходи 2 % 

Витрати 2 % 

 

Група не повинна в пояснювальних примітках до консолідованої фінансової звітності надавати 

інформацію, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою (нижча за 

наведений поріг суттєвості). 

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 372 тис. грн., а 

саме: 

 збільшено інші оборотні активи на 74 тис. грн.; 

 збільшено кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги на 446 тис. грн.. 

 

Суми виправлення та статті фінансових звітів, на які вони впливають: 
   

 

8. Частки участі в інших суб'єктах господарювання 

Стаття Балансу  

(звіту про фінансовий 

стан) 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(до виправлення 

помилок), тис. грн. 

Сума помилки, 

тис. грн. 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(після виправлення 

помилок), тис. грн. 

 Інші оборотні активи 
 

76 894  

 

74 

 

76 968 

Кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

1 995 651 446 1 996 097 

Нерозподілений 

прибуток (непокритий 

збиток) 

(7 163 691) (372) (7 164 063) 



 

 

Частки участі в дочірніх підприємствах 

 

Група складається з материнського підприємства – Акціонерного товариства «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання» та його дочірніх компаній. 

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 

Асоційованим підприємством, яке є стратегічним для діяльності материнської компанії, є 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче 

об’єднання». АТ «Сумське НВО»  має частку участі в асоційованих підприємствах – товаристві з 

обмеженою відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (частка 

власності станом на 31 грудня 2020 року складала 21,68%, собівартість інвестиції – 216 365 тис. 

грн.) та консорціуму «Атоммашпроект» (Консорціум «Атоммашпроект» код ЄДРПОУ 34592533; 

Україна, 40004, м. Суми, Ковпаківський р-н, вул Горького, 58; частка власності станом на 

31.12.2020 року складала 50%, собівартість інвестиції – 50 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2020 року умовних зобов'язань, пов'язаних з участю в асоційованому 

підприємстві не існувало. 



 

 

9. Нематеріальні активи. 

 

Нематеріальні активи  товариства представлені в фінансовій звітності наступним чином: 

  

Авторські та 

суміжні з 

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

ВСЬОГО 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 11 834 558 12 392 

первісна (переоцінена ) вартість 31 836 1 209 33 045 

Знос -20 002 -651 -20 653 

Коригування: 
  

  

первісна (переоцінена ) вартість -   - - 

Знос - - - 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 11 834 558 12 392 

первісна (переоцінена ) вартість 31 836 1 209 33 045 

Знос -20 002 -651 -20 653 

Придбано за кошти  - 9  9 

Перекласифікація, у т.ч. - - - 

перекласифікація первісної (переоціненої ) вартості  - - - 

перекласифікація зносу  - - - 

Вибуття - - - 

вибуття первісної (переоціненої ) вартості  - 9 9 

вибуття зносу - 9 9 

Амортизаційні відрахування -2 448 -123 -2 571 

Балансова вартість на кінець періоду, у т.ч. 9 386 444 9 830 

первісна (переоцінена ) вартість 31 836 1 209 33 045 

Знос -22 450 -765 -23 215 
 

 

Станом на 31 грудня 2020 року Група не мала 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 Групи представлені в консолідованій фінансовій звітності наступним чином: 

  

Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Бібліотечні 

фонди 

Інші 

необоротні 

активи 

ВСЬОГО 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 88 118 28 422 7 111 12 055 156 858 10 5 982 298 556 

первісна (переоцінена ) вартість 134 896 57 293 20 066 29 299 262 271 543 24 105 528 473 

знос -46 778 -28 871 -12 955 -17 244 -105 413 -533 -18 123 -229 917 

                  

Придбано за кошти 553 974   177 3 685   196 5 585 

                  

Перекласифікація, у т.ч.         

перекласифікація первісної (переоціненої ) вартості   -1      -1 

перекласифікація зносу   -1      -1 

                  

Вибуття 42 035 6 1 710 165 18 953 5 5 412 68 286 

вибуття первісної (переоціненої ) вартості  69 500 42 3 109 528 43 667 543 22 576 139 965 

вибуття зносу 27 465 36 1 399 363 24 714 538 17 164 71 679 

                  

Амортизаційні відрахування -4 279 -3 537 -1 605 -1 657 -13 694 -5 -685 -25 462 

                  

Балансова вартість на кінець періоду, у т.ч. 42 357 25 853 3 796 10 410 127 896 0 81 210 393 

первісна (переоцінена ) вартість 65 949 58 224 16 957 28 948 222 289 0 1 725 394 092 

знос -23 592 -32 371 -13 161 -18 538 -94 393 0 -1 644 -183 699 



 

 

Балансова вартість основних засобів, що передані в заставу, станом на 31.12.2020 р. складає 

 45 578 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року у Групи: 

- 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. 

 

Станом на 31 грудня 2020 року у Групи є основні засоби , що тимчасово не використовуються 

на консервації. Балансова вартість таких основних засобів складає 11 986 тис. грн.  

Протягом 2020 року Група не отримувала 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 2020 року балансова вартість основних засобів не відрізняється суттєво від справедливої вартості. 

В 2020 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались. 

Протягом 2020 року Група 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 2020 року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які 

використовуються Групою, складала 54 119 тис. грн. 

Орендовані основні засоби та основні засоби, надані в оренду 

Загальна площа земельних ділянок, взятих Групою в оренду, становить 19,61563 га. Зобов'язання по 

орендній платі за землю за 2020 рік складає 1 802 тис. грн. У фінансовій звітності такі операції визнано у 

порядку, передбаченому для визнання податкових зобов'язань перед бюджетом. 

Вартість основних засобів, що отримані в оренду складає 19 651 тис. грн.. 

Структура переданих в операційну оренду основних засобів    

Групи основних засобів 
Балансова вартість основних засобів, тис. грн. 

станом на 01.01.2020 р. станом на 31.12.2020 р. 

Будівлі, споруди, передавальні пристрої  1 108 18 051 

Машини та обладнання 941 15 161 

Транспортні засоби  59 644 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  17 652 48 679 

Всього 19 760 82 535 



 

 

Вказані будівлі та обладнання не класифіковані як об’єкти інвестиційної нерухомості, оскільки 

згідно облікової політики Групи не відповідають критеріям визнання інвестиційної нерухомості. 

11. Фінансові інвестиції 

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 
- 11 295 - 318 842 - 11 325 - 334 234 

Депозити - - - - - - - - 

Інші - - 2 329 - - - 2 329 - 

Всього - 13 295 2 329 318 842 - 13 325 2 329 334 234 

Поточні фінансові інвестиції: 

Акції - - - - - - - - 

Облігації - - - - - - - - 

Частки у статутному 

капіталі 
- - - - - - - - 

Депозити - - - - - - 48 949 - 

Інші - - - - - - - - 

Всього - - - - - - 48 949 - 

Інвестиції відображені в балансі Групи за собівартістю. Протягом 2020 року збиток від зменшення 

корисності фінансовий інвестицій, доступних для продажу, не нараховувався. 

 

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення, представляють собою векселі українських емітентів та 

оцінюються за амортизованою собівартістю. 



 

12. Запаси  

 

  
Виробничі 

запаси 

Незавершене 

виробництво 

Готова 

продукція 
Товари Всього 

Залишок на  початок звітного періоду  183 512 903 448 289 327 24 198 1 400 485 

в т. ч. відображені за чистою вартістю реалізації 

мінус витрати на продаж 
- - - - - 

Списання вартості запасів до їх чистої вартості 

реалізації  протягом звітного періоду 
- (81 121) - - (81 121) 

Сума сторнування списання вартості запасів 

протягом звітного періоду 
- (26 538) (22 289) - (48 827) 

Залишок на  кінець звітного періоду 111 151 197 827 21 910 538 299 869 187 

в т. ч. відображені за чистою вартістю реалізації 

мінус витрати на продаж 
- - - - - 

Балансова вартість запасів, переданих під 

заставу для гарантії зобов’язань   
23 367 - 44 880 - 68 247 

 

Інформація щодо балансової вартості виробничих запасів 

Група запасів 

Балансова вартість 

запасів, тис. грн. 

на 01.01.2020 р. 

Балансова вартість 

запасів, тис. грн. на 

31.12.2020 р. 

Сировина і матеріали  109 425 56 882 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 65 238 48 924 

Паливо 620 267 

Тара і тарні матеріали  51 56 

Будівельні матеріали  1 455 613 

Запасні частини  195 237 

Матеріали сільськогосподарського призначення - - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 6 528 4 172 

Разом  183 512 111 151 

 

Група регулярно проводить тестування на знецінення запасів. Станом на 31.12.2020 р. запаси 

відображено за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. 



 

 

13. Поточна дебіторська заборгованість  

 

Найменування показника структури поточної дебіторської заборгованості 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 926 255 1 918 653 

Резерв під очікувані кредитні збитки (43 489) (1 290 080) 

Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 1 882 766 628 573 

Заборгованість за розрахунками за виданими авансами 53 169 34 844 

Заборгованість з бюджетом 15 380 7 503 

Заборгованість за розрахунками за претензіями 59 59 

Заборгованість за розрахунками за реалізовані фінансові інвестиції 1 550 308 1 850 627 

Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 172 612 492 267 

Резерв під очікувані кредитні збитки (922 123) (1 123 383) 

Балансова вартість іншої поточної дебіторської заборгованості 869 405 1 261 917 

 

Найбільшу суму дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає: 

- АТ «СМНВО – Інжиніринг» - 286 705 тис. грн.; 

- Населення - покупець теплоенергії - 101 198 тис. грн.; 

- ПАО «Запорожский кабельный завод» - 79 839 тис. грн.. 

 У складі дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами найбільшу суму 

заборгованості складає: 

- BK Vibro America – 7 467 тис. грн.; 

- ООО «Аума Технологии Автоматизации» - 2 223 тис. грн.; 

- ООО «ТД ВМЗ «КО»-Украина» - 1 906 тис. грн.; 

Найбільшу суму іншої поточної заборгованості складає : 

- ТОВ "ЮГСЕВМОРСЕРВІС"- 855 045 тис. грн.. 

 

Протягом 2020 року було створено резерв під зменшення корисності в сумі 1 288 629 тис. грн., списано 

дебіторської заборгованості за рахунок резерву – 7 тис. грн., сторновано резерву на суму 2 295 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 

43 489 1 246 638 

- 

 

(8) (39) 1 290 080 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками за 

виданими авансами 

3 423 11 295 (7) (2 287) - 12 424 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

918 700 30 696 - - 161 563 1 110 959 

Всього 965 612 1 288 629 (7) (2 295) 161 524 2 413 463 

 

14. Грошові кошти та їх еквіваленти  

 

Грошові кошти та їх еквіваленти, відображені у консолідованій фінансовій звітності, включають: 

 

Показник 
Сума, станом на 

01.01.2020 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

готівкові грошові кошти в національній валюті, тис. грн. 30 - 

поточні рахунки в банках в національній валюті, тис. грн. 22 490 17 298 

поточні рахунки в банках в іноземній валюті, тис. грн. 1 894 1 241 

Всього грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 24 414 18 539 

 

Грошові кошті та їх еквіваленти відображаються за амортизованою собівартістю з використанням методу 

ефективної ставки проценту. Оскільки наслідки дисконтування не істотні, Група не здійснювала 

дисконтування вартості даних фінансових активів. 

 



 

Станом на 31.12.2020р. по рахункам Групи існує обмеження: судовий арешт. 

15. Власний капітал  

 

Власний капітал Групи має наступну структуру: 

 

Найменування показника 

структури капіталу 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду 

Призначення та умови використання 

Зареєстрований статутний  

капітал  
710 850 710 850 

Зареєстрований  статутний капітал, згідно зі  

Статутом товариства 

Дооцінка основних засобів 130 263 89 783 

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 - - Інші фонди, створені Товариством 

Резервний капітал - - 

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) 
(7 164 063) (10 853 858) 

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. 

Неконтрольована частка (335) (335)  

Всього (6 323 285) ( 10 053 560)   

 

Статутний капітал поділений на 71 085 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. 

Привілейованих акцій Товариство не випускало. 

 



 

Протягом 2019 – 2020 років змін в статутному капіталі 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 

Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій - - 

 

Згідно інформаційної довідки Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" 

№18-7/193 від 04.03.2021 р., акціонерами, які володіють 5 та більше відсотків акцій станом на 

31.12.2020 р., є наступні: 

№ з/п 

Реєстраційний код, Найменування 

/ ПІБ, 

Країна реєстрації 

Місцезнаходження                   

(мiсце проживання) 

Загальна 

кількість ЦП 

Відсоток у 

статутному 

капіталі 

1 

НЕ 219411 

Інтер Гроус Інвестментс Лімітед 

країна: CY 

Караіскакі,13, 

Лімассол,3032, 

Кіпр 

59648267 83,911186 

2 

157082 

ПРОСЦЕНО ТРЕЙДІНГ 

ЛІМІТЕД 

країна: CY 

місто Лімассол, ул. Зінас 

Кантер енд Орігенус, п/с 

3035, Кіпр 

9605315 13,512435 

 

Станом на 31 грудня 2020 року у Групи: 

- 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. 

 

Дивіденди протягом 2020 року не нараховувались і не виплачувались.  

 



 

Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів рішення про викуп власних акцій не 

приймалося та акції не викуповувались. Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не мало власних 

викуплених акцій та не планує протягом 2021 року здійснювати їх викуп.  

16. Забезпечення   

 

Показник 
Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

Забезпечення на виплати працівникам, тис. грн.  312 132 308 906 

Інші забезпечення, тис. грн. 8 162 6 674 

 

Забезпечення на виплати працівникам 

 

Показник 
Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

Короткострокові забезпечення виплат працівникам, 

тис. грн., в т.ч. 
34 238 3 206 

для відшкодування майбутніх витрат і платежів на 

виплату відпусток працівникам 
34 238 3 206 

для відшкодування майбутніх витрат і платежів у 

зв'язку із скорочення чисельності працівників 
- - 

Довгострокові забезпечення виплат працівникам 

(пенсійні забезпечення), тис. грн. 
277 894 305 700 

 

Сума забезпечень на виплату відпусток працівникам визначається щомісячно як добуток фактично 

нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на 

оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам створюється з урахуванням сум обов'язкових відрахувань (внесків) на соціальні заходи та 

забезпечення на матеріальне заохочення. 

Група має зобов'язання надати компенсацію до Пенсійного фонду України щодо пенсій за віком на 

пільгових умовах, призначених певним категоріям працюючих у Групі та колишнім працівникам Групи. 

Існують також одноразові виплати працівникам при виході на пенсію, а також інші програми виплат по 

закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Група має 

зобов'язання на 31 грудня.  

 



 

Забезпечення визнаються Групою 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. 

Зміни поточної вартості зобов'язань за пенсійним планом з визначеною виплатою: 

 

Розкриття інформації 
Звітний період, 

тис. грн. 

Попередній 

період, тис. грн. 

Пенсійні зобов'язання на початок  періоду 378 902 211 800 

Вартість послуг поточного періоду 1 941 803 

Вартість послуг минулих періодів - - 

Витрати на відсотки 35 270 22 407 

Актуарні збитки (прибутки) 20 416 144 793 

Виплачена винагорода (358) (901) 

Пенсійні зобов'язання на кінець періоду 436 171 378 902 

 

Оцінка пенсійних зобов’язань, виплат по закінченню трудової діяльності та інших виплат працівникам 

ґрунтується на судженнях. Нижче наведені суттєві актуарні припущення: 

Розкриття інформації 
Звітний період, тис. 

грн. 

Попередній період, 

тис. грн. 

Ставка дисконту 11,05% 12,7% 

Підвищення заробітної плати 

7,22% в 2021, 

5% далее 

 

 

5% 

Плинність кадрів 8,30% 9,8% 

 

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 

створене.  



 

 

Інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів)   

 

Інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів) включають забезпечення на витрати по 

гарантійному обслуговуванню. 

За аналізований період, забезпечення на витрати по гарантійному обслуговуванню становили        6 

674 тис. грн., за попередній – 8 162 тис. грн. 

 

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 

8 162 (1 056) (432) - - - 6 674 

Інші забезпечення - - - - - - - 

Всього  

забезпечень 
8 162 (1 056) (432) - - - 6 674 

 

17. Кредити банків 

Станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 року Товариство не мало довгострокових кредитів банків. Інформація 

щодо короткострокових кредитів представлена нижче: 

Назва банку 
Валюта 

кредиту 

Залишок заборгованості 

на 31.12.2019р., тис. грн. 

Залишок заборгованості 

на 31.12.2020р., тис. грн. 

АТ «ПУМБ» дол. США 757 958 904 787 

ПАТ «ІНГ Банк Україна» дол. США 194 227 231 852 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» дол. США 417 002 497 782 

ПАТ «Сбербанк» дол. США 615 841 735 140 

ПАТ «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний банк» 
дол. США 1 446 718 1 726 970 

ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» дол. США 473 724 565 492 

АТ «БАНК АЛЬЯНС» дол. США 35 529 42 412 

Всього 
 

3 940 999 4 704 435 



 

Цільове призначення кредитів – поповнення обігових коштів, отже відсотки не капіталізовано, а визнано 

у складі витрат у сумі відсотків, визначених за відсотковою ставкою, встановленою кредитними угодами. 

Оскільки у складі заборгованості наявна заборгованість за короткостроковими кредитами банків, строк 

оплати за якою вже наступив, та поточна заборгованість, погашення якої очікується протягом року, а 

також оскільки кредити отримані на ринкових умовах, то, за оцінкою Товариства, номінальна сума 

заборгованості приблизно дорівнює її амортизованій собівартості, тому Товариство не відображало 

перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. 

18. Поточні зобов'язання 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Показник 
Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, тис. грн. 1 996 097 2 168 902 

 

У складі кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги обліковується заборгованість Групи за 

придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ведення господарської діяльності, а саме: 

- ТОВ " СТАНДАРТІНВЕСТ-ПІВДЕНЬ"- 1 339 623 тис. грн. 

- АО "НАК "Нафтогаз України"- 250 962 тис. грн. 

- АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"- 159 201 тис. грн. 

 

Оскільки кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги є поточною та різниця між первісною 

сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є несуттєвою, Група не відображала перерахунок 

амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки відсотка та визнало вказану 

заборгованість у консолідованій фінансовій звітності за первісною вартістю. 

Оскільки у складі заборгованості наявна заборгованість за товари, роботи, послуги, строк оплати за якою 

вже наступив, та поточна заборгованість, погашення якої очікується протягом року, тому Група не 

відображала перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. 

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом  

Показник 
Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, тис. грн.. 81 236 176 826 

 

У статті поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом обліковується заборгованість Групи по сплаті 

окремих видів податків та зборів, встановлених Податковим кодексом України, а саме: 

 



 

Показник 
Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

Плата за землю 3 325 3 721 

Рентна плата за спеціальне використання води 323 743 

Рентна плата за користування надрами 512 148 

Екологічний податок 897 1 761 

Податок на доходи фізичних осіб 68 061 58 451 

Військовий збір 5 741 4 851 

Податок на майно 283 379 

Податок на додану вартість - 104 978 

Податок на прибуток 509 - 

Інші 1 585 1 794 

Всього 81 236 176 826 

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів  

Показник 
Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів, тис. грн. 680 099 616 516 

 

Найбільша сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2020р. за розрахунками з одержаних авансів 

доводиться на: 

- General Middle Contractors – 310 921 тис. грн.; 

- Darya Fan Qeshm Industries Company – 224 488 тис. грн.; 

- Genco Tecnical Services L.P. – 37 432 тис. грн.; 

- ООО «Западгаз» - 26 402 тис. грн.; 

- Botas Boru Hatlari Ile Petroltasim – 17 923 тис. грн.; 

Інші поточні зобов’язання 

Інші поточні зобов’язання 

Сума, станом на 

31.12.2019 р., 

тис. грн. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р., 

тис. грн. 

Заборгованість перед підзвітними особами 34 - 

Короткострокові позики 25 490 - 

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість, строк сплати яких не 

настав 
17 939 28 429 

Розрахунки за пенсійним забезпеченням 101 008 130 470 

Нараховані та не сплачені проценти за кредитами 2 204 981 3 300 290 

Заборгованість, що виникла в результаті  відступлення права вимоги за 

кредитом 
934 193 1 128 171 

Заборгованість за придбані фінансові інвестиції 216 365 216 365 

Заборгованість за отримані роботи та послуги від українських контрагентів 271 786 243 548 

Заборгованість за отримані роботи та послуги від закордонних контрагентів 87 052 106 039 

Інші поточні зобов’язання  45 008 16 379 

Всього 3 903 856 5 169 691 

 



 

Інформація щодо поточних зобов’язань перед пов’язаними особами наведена в Примітці № 22. 

19. Доходи 

Дохід від продажу товарів, робіт, послуг 

 Групою за 2020 рік відображено чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

в сумі 874 404 тис. грн. 

У складі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді 

відображені наступні види доходів: 

 Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Доходи від реалізації готової продукції 623 862 645 987 

Доходи від реалізації електроенергії - - 

Доходи від реалізації теплоенергії 167 502 169 224 

Доходи від іншої діяльності 60 017 59 193 

Всього  851 381 874 404 

  

Інші операційні доходи 

 У звітному періоді Групою відображені інші операційні доходи на загальну суму 326 377 тис. грн. 

До інших операційних доходів Групи відносяться наступні види доходів: 

 

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Операційна оренда активів 10 275 12 858 

Відшкодування раніше списаних активів 25 678 49 911 

Реалізація інших оборотних активів 68 507 208 415 

Реалізація теплової енергії - 1 028 

Отримані штрафи, пені 285 11 

Списання кредиторської заборгованості 213 401 1 075 

Доходи від готелю 1 211 454 

Доходи від оздоровчого дитячого центру 11 - 

Доходи від амортизації дисконту 139 254 - 

Дохід від операційної курсової різниці 1 968 3 761 

Інші доходи 8 429 48 864 

Всього 469 019 326 377 

 



 

Інші фінансові доходи  

  

У звітному періоді Групою відображені інші фінансові доходи на загальну суму 292 тис. грн. У складі 

інших фінансових доходів відображено відносяться наступні види доходів: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Фінансова курсова різниця 976 445 - 

Відсотки по депозитам 26 179 

Інші - 113 

Всього  976 471 292 

  

Інші доходи 

  

За аналізований період Групою відображений інший дохід в сумі 2 435 тис. грн. У складі інших доходів 

відображено наступні види: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Реалізація фінансових інвестицій 21 528 - 

Неопераційна курсова різниця 5 - 

Інші 55 018 2 435 

Всього  76 552 2 435 

 

 

20. Витрати 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Собівартість реалізованої Групою продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становить 863 434 тис. 

грн., за 2019 рік – 955 801 тис. грн. 



 

До складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відносяться: 

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Матеріали та компоненти 446 371 463 631 

Заробітна плата та відповідні нарахування 315 782 235 799 

Знос та амортизація 24 122 19 397 

Інші 169 526 144 607 

Всього 955 801 863 434 

 

Адміністративні витрати 

 

За аналізований період адміністративні витрати Групи становили 88 559 тис. грн., за попередній – 138 

216 тис. грн. 

У складі адміністративних витрат Групи враховуються переважно наступні витрати: 

 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Витрати з придбання послуг               33 530 49 769 

Заробітна плата та відповідні нарахування       79 840 27 337 

Податки і обов’язкові платежі                              3 505 2 613 

Знос та амортизація                                                4 511 4 131 

Електроенергія, теплоенергія                                                 3 301 2 021 

Транспорт                                                                 6 360 1 545 

Орендна плата 700 270 

Інші 6 677 873 

Всього  138 216 88 559 

 

Витрати на збут 

 



 

Сума витрат на збут, відображених у консолідованій фінансовій звітності Групи у 2020 році, складає 

11 692 тис. грн., в 2019 році – 22 026 тис. грн. 

 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Витрати з придбання послуг               3 517 1 340 

Заробітна плата та відповідні нарахування       11 380 2 038 

Витрати філій                              2 766 1 199 

Знос та амортизація                                                420 377 

Електроенергія, теплоєнергія                                                 154 44 

Транспорт                                                                 2 063 5 988 

Орендна плата 297 118 

Інші 1 429 588 

Всього  22 026 11 692 

 

Інші операційні витрати 

Сума інших операційних витрат, відображених у консолідованій фінансовій звітності Групи у 2020 році, 

складає 2 038 544 тис. грн., в 2019 році – 381 309 тис. грн.. 

До складу інших операційних витрат Групи відносяться переважно наступні види витрат: 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Визнані штрафи, пені 8 017 40 719 

Собівартість реалізованих ТМЦ 38 327 133 303 

Собівартість реалізованих основних засобів 25 548 61 385 

Собівартість орендних операцій 3 917 9 368 

Збитки від операційної курсової різниці 2 618 70 596 

Витрати на соціальні  заходи 15 957 6 895 

Нестачі та втрати 55 526 98 424 

Списана дебіторська заборгованість 2 746 142 814 

Резерв під очікувані кредитні збитки 92 901 1 288 629 

Приведення вартості запасів до чистої вартості 

реалізації  
73 109 

81 121 

Витрати на пільгові пенсії 696 1 643 

Витрати на дослідження та розробку - 16 975 

Витрати з амортизації дисконту - 8 903 

Інші витрати 61 947 77 769 

Всього  381 309 2 038 544 

 



 

Фінансові витрати 

Сума фінансових витрат, відображених у консолідованій фінансовій звітності Групи у 2020 році, складає  

1 888 074тис. грн., в 2019 році – 635 800 тис. грн. 

До складу фінансових витрат Групи відносяться переважно наступні види витрат:  

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Відсоткові витрати з кредитів та позик 610 408 649 197 

Дисконтування довгострокових зобов’язань 
 

22 407 35 270 

Інші 2 985 1 203 607 

Всього  635 800 1 888 074 

 

Інші витрати 

Сума інших витрат, відображених у консолідованій фінансовій звітності Групи у 2020 році, складає  

7 286 тис. грн., в 2019 році – 55 203  тис. грн.. 

До складу інших  витрат Групи відносяться переважно наступні види витрат: 

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій  47 517 - 

Списання основних засобів, ліквідація 6 873 6 899 

Благодійна допомога іншим організаціям
 

214 - 

Інші 599 387 

Всього  55 203 7 286 

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 - 1 489 

Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з: - - 

виникненням чи списанням тимчасових різниць - - 

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - 

Всього витрати з податку на прибуток - 1 489 

 

 



 

22. Розкриття інформації  щодо пов’язаних сторін 

 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за звітний період: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, (товарів, 

робіт, послуг)                
- - - 18 692 342 071 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - (11 654) (266 937) 

Інші операційні доходи - - - 96 207 713 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні витрати                - - - (100) 176 808 

 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за попередній період:  

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під спільним 

контролем 

Провідний 

управлінсь

кий 

персонал 

Асоційов

ані 

компанії 

Інші зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, (товарів, 

робіт, послуг)                
- - - 18 054 1 004 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - (6 954) (2 307) 

Інші операційні доходи - - - 11 9 772 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні витрати                - - - (10) (11 172) 

 

 

 

 

 

 



 

Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
- - - 

43 223 296 822 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
- - - 

- - 

Інша поточна дебіторська заборгованість - - - 
51 956 1 135 584 

Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
- - - 

4 626 1 412 646 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - 

229 306 125 423 

 

Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року: 
 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційов

ані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 

- - - 22 072 154 354 

Довгострокова дебіторська заборгованість 
- - - - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 
- - - 13 738 545 

Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

- - - 1 362 564 31 138 

Інша поточна кредиторська заборгованість 
- - - 216 365 203 654 

 

Інформація щодо компенсації провідному персоналу з  управління. 

 

Провідний управлінський персонал складається з топ - менеджерів. У 2020 році компенсація провідному 

управлінському персоналу, яка включена до адміністративних витрат, дорівнює 5 017,8 тис. грн. 

Компенсація провідному управлінському персоналу головним чином складається із заробітної плати та 

відповідних нарахувань. 

 

Станом на 31.12.2020 р. кінцевими бенефіціарними власниками є: 



 

 Лук’яненко Володимир Володимирович, 23.12.1967 р. н., Російська Федерація, країна постійного 

проживання - Російська Федерація, відсоток частки – 75,36 тип бенефіціарного володіння 

опосередковане. 

23. Умовні активи та зобов’язання 

 

Умовні активи 

Станом на 31.12.2019 р.,  на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом окремої фінансової 

звітності до випуску суттєві умовні активи у Групи відсутні. 

Умовні зобов'язання 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження фінансової звітності Група виділяє наступне умовне 

зобов'язання. 

Назва справи Сума, грн. Зміст 

Справа № 920/431/17 за 

позовом ТОВ 

"Сумитеплоенерго" до АТ 

"Сумське НВО" про стягнення 

заборгованості  

35 530 998,03 1) Рішенням від 23.12.2020  Господарський суд Сумської 

області частково задовольнив первісний позов, стягнув  

заборгованість в сумі 31 330 299,85 грн , 1 057 191,78 грн  

3% річних, 2 935 218,77 грн інфляційних втрат та 529 820,47 

грн  відшкодування витрат по сплаті судового збору; у 

задоволенні іншої частини первісних позовних вимог 

відмовив.  

2) Ухвалою від 17.03.2021 прийнята до розгляду апеляційна 

скарга АТ "Сумське НВО", призначено апеляційний 

розгляд на 23.04.2021 

 

 

24. Фінансові ризики, цілі та політика управління  

 

Ринковий ризик 

Група схильна до дії ринкових ризиків. Ринкові ризики пов’язані з відкритими позиціями по  

а) іноземним валютам; 

б) процентним активам і зобов’язанням; 

в) пайовим інструментам, які схильні до ризику загальних і специфічних змін на ринку.  

Група не встановлює лімітів відносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього підходу не 

може запобігти збиткам понад ці ліміти у разі істотних змін на ринку. 

 Ризик зміни процентної ставки 



 

Група не має суттєвих відсоткових активів, прибутків та операційних грошових потоків які залежать від 

зміни ринкової процентної ставки. Позики Групи мають фіксовану процентну ставку. Тому Група 

схильна до ризику, пов’язаного з впливом коливань ринкових, процентних ставок на її фінансове 

положення і грошові потоки у зв’язку зі зміною справедливої вартості кредитів на ринку (ринкової 

ставки по кредитах). 

У момент залучення позикових коштів менеджмент Групи, використовуючи своє професійне судження, 

визначає наскільки фіксована або плаваюча процентна ставка найбільш задовольняє інтересам Групи 

упродовж заданого періоду.   

Управлінський персонал Групи переглядає рівень ринкового ризику, забезпечує своєчасне реагування та 

вживає відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19) та 

запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на 

протидію її подальшого поширення в Україні. 

Інший ціновий ризик 

Група схильна до обмеженого ризику зміни ціни акцій. 

Валютний ризик 

 У Групі виникає валютний ризик у зв’язку із закупівлями, деномінованими в іноземних валютах, а також 

завдяки експортним операціям. Валюти, у зв’язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином 

російський рубль, долар США . Група не хеджує свій валютний ризик. 

З метою управління валютним ризиком Група аналізує вплив можливих змін обмінних курсів валют на 

монетарні фінансові активи та зобов'язання. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 

ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації 

та дебіторська заборгованість (в т.ч. позики).  

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Групи є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь яка інша доступна інформація щодо 

їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи, які використовуються в Товаристві у межах 

системи управління ризиками, Керівництво прийшло висновку, що з дати первісного визнання кредитний 

ризик не зазнав зростання і є низьким. Відсутні факти, які б свідчили про ризик невиконання 

зобов’язання.  

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Група відносить:  

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;  

- диверсифікацію структури активів;  

- аналіз платоспроможності контрагентів;  

- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої 

дебіторської заборгованості.  



 

Група використовує наступні методи управління кредитними ризиками:  

- ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;  

- ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою);  

- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою;  

- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами. 

Група не має офіційно затвердженої кредитної політики для клієнтів Групи. Максимальна сума 

кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових активів.  

Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2020 та 2019 років була представлена таким 

чином:  

 

Вид заборгованості 
Балансова вартість на 

31.12.2019 р. 

Балансова вартість на 

31.12.2020 р. 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
1 882 766 628 573 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими 

авансами 

49 746 22 421 

Дебіторська заборгованість з 

бюджетом 
15 380 7 503 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
804 279 1 231 993 

Усього 2 752 171 1 890 490 

 

У 2021 році управлінський персонал Групи переглядає рівень кредитних ризиків та вживає відповідних 

заходів у зв'язку із світовою пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням 

Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її 

подальшого поширення в Україні. 

Ризик ліквідності 

 Ризик ліквідності – це ризик того, що Група матиме труднощі при виконанні фінансових зобов’язань. 

Група схильна до ризику у зв’язку з щоденною необхідністю використання наявних грошових коштів. 

Ризиком ліквідності керує менеджмент Групи. Керівництво щомісячно контролює прогнози руху 

грошових коштів Групи. Група намагається підтримувати стійку базу фінансування, що складається з 

позикових коштів, кредиторської заборгованості по основній діяльності і іншій кредиторській 

заборгованості. Фінансовий менеджер контролює щоденну позицію по ліквідності Групи.  

Ризик ліквідності – ризик того, що Група матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із 

фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого 

фінансового активу.  

Група здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Група аналізує терміни 

платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, 

а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  



 

Станом на 31.12.2020 р. інші довгострокові зобов’язання Групи складають 51 335 тис. грн.  

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Групи в розрізі строків 

погашення представлена наступним чином: 

Рік, що закінчився 31.12.2020 р. До 1 року Більше 1 року Всього 

Інші довгострокові зобов'язання - - - 

Короткострокові кредити банків - 4 704 435 4 704 435 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
1 602 289 566 613 2 168 902 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
95 377 521 139 616 516 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
110 052 66 774 176 826 

Поточна кредиторська заборгованість з оплати 

праці 
42 245 202 183 244 428 

Інші поточні зобов'язання 915 344 4 254 347 5 169 691 

    

Рік, що закінчився 31.12.2019 р. До 1 року Більше 1 року Всього 

Інші довгострокові зобов'язання - - - 

Короткострокові кредити банків - 3 940 999 3 940 999 

Поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
36 760 1 959 337 1 996 097 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
120 828 559 271 680 099 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
8 240 72 996 81 236 

Поточна кредиторська заборгованість з 

оплати праці 
114 576 172 376 286 952 

Інші поточні зобов'язання 888 291 3 015 565 3 903 856 

 

Управлінський персонал Групи переглядає рівень ризику ліквідності, посилює контроль за ліквідністю та 

платоспроможністю та вживає відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією коронавірусної 

інфекції (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних 

заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні. 



 

 

25. Інформація за сегментами  

 

Операційний сегмент – це компонент Групи, який здійснює господарську діяльність, в результаті якої 

воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числі доходи та витрати, які стосуються операцій 

з будь-якими іншими частинами Групи. Керівництво визначило операційні сегменти на підставі звітів, 

які аналізує Наглядова рада. Наглядова рада аналізує бізнес в розрізі продуктів, оцінює результати 

діяльності операційних сегментів за МСФЗ, Група організована у такому бізнес-сегменті: 

Первинний формат представлення сегментної інформації – бізнес-сегменти – заснований на структурі 

управлінської та внутрішньої звітності Групи. Ціни за операціями між сегментами не завжди 

встановлюються на комерційній основі. Результати, активи та зобов`язання сегментів включають статті, 

безпосередньо зв`язані з цими сегментами, а також ті статті, які можуть бути обґрунтовано віднесені до 

цих сегментів. Нерозподілені статті складаються переважно із активів, які приносять дохід, відсоткових 

кредитів, позикових коштів та витрат. 

Нижче показана концентрація виручки в розрізі основних клієнтів Групи за 2020 р.: 

Клієнти Реалізовано, тис. грн. 

АТ "СМНВО-Інжиніринг" 337 574 

Населення - покупець теплоенергії 150 281 

GENERAL MIDDLE EAST CONTRACTORS 71 659 

FARADAST ENERGY FALAT COMPANY 60 142 

ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК "Енергоатом» 50 316 

 

Географічні сегменти: 

Показники по сегментах Виручка за 2020 р., тис. грн. 

Україна 668 808 

Об’єднані Арабські Емірати 71 659 

Іран 70 242 

Білорусь 17 987 

Російська Федерація 17 704 

Інші 28 005 

Всього 874 404 

 

26. Події після дати балансу 

Події, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення звітного періоду.  

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску консолідованої 

фінансової звітності, подій після звітного періоду, які свідчили б про умови, що існують на дату 

закінчення звітного періоду та інформація щодо яких є суттєвою, окрім тих, що описані вище при 

розкритті інформації щодо відповідних груп активів та зобов'язань, у Групи не було. 



 

Події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду. 

1) Рішенням від 13.11.2020 р. у справі № 920/639/17 Господарський суд Сумської області  задовольнив 

частково первісний позов ТОВ «Сумитеплоенерго» та стягнув з АТ «Сумське НВО» на користь ТОВ 

«Сумитеплоенерго» заборгованість за договором від 01.09.2005 р. № 2/10 в сумі 5 554 380,43 грн. та 

відшкодування витрат по сплаті судового збору в сумі 83 315,71 грн.; у задоволенні іншої частини 

первісних позовних вимог відмовив. 

АТ "Сумське НВО" та ТОВ "Сумитеплоенерго" подані апеляційні скарги. 

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.04.2021 р. апеляційну скаргу АТ 

"Сумське НВО" та ТОВ "Сумитеплоенерго" у справі № 920/639/17 залишено без задоволення, а рішення 

від 13.11.2020 без змін. 

2) У 1 кварталі 2021 року відбулось відчуження двох дочірніх компаній Групи, а саме: товариства з 

обмеженою відповідальністю «Суми-Електрод» та товариства з обмеженою відповідальністю  

«Сумиспортінвест» . 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску консолідованої фінансової 

звітності, інших суттєвих подій після звітного періоду, які свідчили б про умови, що виникли після звітного 

періоду, у Групи не було. 

Генеральний директор Забіцький Володимир Вікторович   

 

Головний бухгалтер            Клименко Володимир Миколайович 
 

 



 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"ГЛОССА-АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

34013943 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

61052, Україна, м. Харкiв, вул. 

Ярославська, будинок 8 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3727 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 60-кя, дата: 17.12.2020 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: б/н, дата: 09.03.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 09.03.2021, дата 

закінчення: 23.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 26.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

240 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

Звiт незалежного аудитора  щодо окремої фiнансової звiтностi 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" 

за 2020 рiк та станом на 31 грудня 2020 року 

Адресат 

 

Звiт незалежного аудитора надається керiвництву та акцiонеру Акцiонерного товариства 

"Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання", Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку  

 

Думка iз застереженням 

 

Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" (далi - Товариство), що складається з балансу 



 

(звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, звiту про фiнансовi результати 

(звiту про сукупний дохiд) за 2020 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2020 рiк, звiту про 

власний капiтал за 2020 рiк i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад 

значущих облiкових полiтик, за 2020 рiк. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу та впливу питань, описаних в роздiлi "Основа 

для думки iз застереженням", окрема фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., його 

фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

1. Товариство застосовує модель переоцiнки основних засобiв. Вiдповiдно до п. 31 МСФЗ 16 

"Основнi засоби" переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова 

вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої 

вартостi на кiнець звiтного перiоду. 

 

Враховуючи, що остання переоцiнка основних засобiв проводилася Товариством у 2014 роцi, а 

з того перiоду економiчна ситуацiя у країнi зазнала значних змiн, то, на нашу думку, 

балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2020 року може вiдрiзнятися вiд їх 

справедливої вартостi на цю дату. 

Крiм того, Товариством наприкiнцi 2020 року не проведено оцiнку наявностi ознак зменшення 

корисностi основних засобiв, здiйснення якої передбачається п. 9 МСБО 36 "Зменшення 

корисностi активiв". В той же час, на нашу думку, деякi показники наявностi таких ознак, 

встановленi п. 12 цього МСБО, iснували станом на 31.12.2020 р. 

Ми не мали змоги достовiрно оцiнити можливий вплив цих питань на окрему фiнансову 

звiтнiсть, адже ми не мали достовiрних та достатнiх даних для визначення точних сум такого 

можливого впливу. 

В той же час, можливий вплив таких питань, за нашою оцiнкою, може бути суттєвим, проте не 

є всеохоплюючим для окремої фiнансової звiтностi в цiлому. 

 

2. У окремiй фiнансовiй звiтностi Товариством станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. у 

складi довгострокових фiнансових iнвестицiй визнано iнвестицiю у розмiрi 216 365 тис. грн., 

що є номiнальною вартiстю несплаченої частки 21,68% у статутному капiталi асоцiйованого 

пiдприємства, а у складi iнших поточних зобов'язань - заборгованiсть перед цим асоцiйованим 

пiдприємством у сумi 216 365 тис. грн. зi сплати цiєї частки. Збiльшення статутного капiталу 

асоцiйованого пiдприємства вiдбулося ще у 2010 роцi. 

Як указано у Примiтцi 2.1 до окремої фiнансової звiтностi, iнвестицiю визнано на пiдставi п. 

10 МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" за собiвартiстю. 

У вiдповiдностi до Концептуальної основи фiнансової звiтностi та вимог МСФЗ собiвартiсть 

несплаченої частки  у статутному капiталi асоцiйованого пiдприємства дорiвнює нулю. 

Також оскiльки положення законодавства України передбачають такi майновi наслiдки для 

учасника в разi несплати вкладу до статутного капiталу, як неможливiсть продажу 

неоплаченої частки, невиплату вартостi неоплаченої частки в разi виходу учасника з 

товариства, то вартiсть iнвестицiї за методом участi у капiталi згiдно МСФЗ 28, а також 

справедлива вартiсть згiдно МСФЗ 9 та МСФЗ 13 станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 року, 



 

за нашою оцiнкою, також дорiвнюють нулю. 

 

Враховуючи, що згiдно чинного законодавства оплата учасником свого вкладу у статутний 

капiтал товариства є його правом, а не обов'язком, то у вiдповiдностi до Концептуальної 

основи фiнансової звiтностi та вимог МСФЗ, номiнальна сума несплаченої частки у 

статутному капiталi асоцiйованого пiдприємства станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. не 

вiдповiдає критерiям визнання зобов'язанням. 

 

Отже, згiдно з вимогами МСФЗ станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. активи Товариства та 

зобов'язання Товариства мали бути нижчими на 216 365 тис. грн., вiдповiдно. В той же час 

вищенаведене не вплинуло на непокритий збиток Товариства станом на 01.01.2020 р. та 

31.12.2020 р.  та його фiнансовий результат за 2020 рiк. 

 

Вплив таких питань, на нашу думку, є суттєвим вiдносно вiдповiдних окремих статей окремої 

фiнансової звiтностi, проте не є всеохоплюючим для окремої фiнансової звiтностi в цiлому. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит окремої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними вiд Товариства згiдно з 

Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, ми також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

 

Пояснювальний параграф в звiтi незалежного аудитора  

 

Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 4 до цiєї окремої фiнансової звiтностi. 

Дiяльнiсть Товариства, як i дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, зазнає та продовжуватиме 

зазнавати у найближчому майбутньому негативного впливу поширення пандемiї 

коронавiрусної iнфекцiї COVID-19 в Українi в 2020 та 2021 роцi. Вказане призводить до 

виникнення невизначеностi майбутнiх умов функцiонування пiдприємств в Українi. Ми не 

вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.  

 

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi  

Ми звертаємо увагу на Примiтку 4 до окремої фiнансової звiтностi, яка зазначає, що:  

1) поточнi зобов'язання Товариства станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. перевищували її 

поточнi активи 

2) бiльшiсть показникiв фiнансового стану мають негативне значення та динамiку до 

зменшення; 

3) нестабiльнiсть середовища, в якому функцiонує Товариство, що є наслiдком поширення 

пандемiї коронавiрусної iнфекцiї Covid-19 в Українi в 2020-2021 роках, яка може обумовити 

певне прострочення платежiв дебiторiв Товариства у майбутньому; 

4) Товариство понесло чистий збиток у сумi 3 691 939 тис. грн. за результатами звiтного року, 

та станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. мало непокритi збитки; 

5) банкiвськi рахунки Товариства заблоковано у зв'язку з вiдкриттям виконавчих проваджень.  

Як зазначено в Примiтцi 4 до окремої фiнансової звiтностi, цi подiї та умови вказують, що 

iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй та умов, якi окремо або в сукупностi 

можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати свою 



 

дiяльнiсть. 

 

Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.  

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 

Окрiм питань, поданих нами у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" та "Суттєва 

невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi", ми визначили, що описанi нижче 

питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

 

Запаси 

 

Товариство є виробничим пiдприємством та для забезпечення безперебiйної виробничої 

дiяльностi облiковує на балансi значнi обсяги виробничих запасiв, незавершеного 

виробництва, готової продукцiї та товарiв. 

 

Приймаючи до уваги, що запаси є основною складовою, що забезпечує отримання 

Товариством доходу та генерує його грошовi потоки, при оцiнцi ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi, в тому числi внаслiдок шахрайства,  ми придiлили бiльш 

значну увагу та визначили оцiнку та визнання у фiнансовiй звiтностi Товариства виробничих 

запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї та товарiв ключовим питанням аудиту.  

 

Примiтки 6.6, 12 до фiнансової звiтностi Товариства мiстять iнформацiю щодо основних 

положень облiкової полiтики, суттєвих облiкових суджень та оцiнок управлiнського 

персоналу Товариства щодо визнання виробничих запасiв, незавершеного виробництва, 

готової продукцiї та товарiв у фiнансовiй звiтностi Товариства, а також розкриття iнформацiї 

щодо операцiй з ними. 

 

Нашi аудиторськi процедури, серед iншого, включали оцiнку загальної методологiї, облiкових 

полiтик, суттєвих облiкових суджень та оцiнок, якi використовував управлiнських персонал 

Товариства для первiсного визнання таких запасiв, подальшої їх оцiнки, методiв вибуття, 

аналiз договорiв на придбання, вибiркову перевiрку первинних документiв та облiкових 

записiв Товариства щодо операцiй з такими виробничими запасами, незавершеним 

виробництвом, готовою продукцiєю та товарами, перевiрку розкриттiв у примiтках до 

фiнансової звiтностi щодо оцiнки та вiдображення у фiнансовiй звiтностi цих запасiв. 

 

В той же час, прийнятнiсть поточних оцiнок та припущень керiвництва, що 

використовувались ним при пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк, не є 

гарантiєю того, що з настанням майбутнiх подiй, яким притаманна певна невизначенiсть, данi 

оцiнки не зазнають суттєвих змiн. 

 

Нашу думку не було модифiковано щодо цих питань. 

 

Iнша iнформацiя 



 

Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в: 

 

- Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2020 рiк (окрiм окремої фiнансової звiтностi Товариства та 

цього Звiту незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 40  

та ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 

2006 року; 

 

 -  Звiтi про управлiння, що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 11 Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 

1999 року. 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Надання нам iншої 

iнформацiї за 2020 рiк очiкується пiсля дати цього Звiту незалежного аудитора (окрiм Звiту 

про управлiння та Звiту про корпоративне управлiння). Наша думка щодо окремої фiнансової 

звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї (окрiм окремої iнформацiї, що мiститься у Звiтi про 

корпоративне управлiння). 

 

У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, пiсля її надання та при цьому 

розглянути, чи iснує суттєва невiдповiдальнiсть мiж iншою iнформацiєю та окремою 

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 

iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  

 

Ми ознайомилися зi Звiтом про управлiння Товариства, що складається вiдповiдно до вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 

липня 1999 року.  

 

З урахуванням питань, описаних нами у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", звiт про 

управлiння Товариства за 2020 рiк узгоджений з окремою фiнансовою звiтнiстю Товариства за 

2020 рiк. Нашу увагу не привернули будь-якi факти та обставини, якi б свiдчили про наявнiсть 

суттєвих викривлень у Звiтi про управлiння. 

 

Ми ознайомилися зi Звiтом про корпоративне управлiння за 2020 рiк, що складається 

вiдповiдно до вимог ст 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".  

 

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої 

невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або що ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової Ради Товариства, за фiнансову 

звiтнiсть  

 

Для складання окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал застосовує МСФЗ. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання окремої 

фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 року та 

за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 



 

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

внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

оцiнку здатностi суб'єкта господарювання продовжити свою безперервну дiяльнiсть, а також 

доречнiсть використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та вiдповiднiсть розкриття питань, що 

стосуються безперервностi дiяльностi, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або 

планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив 

цьому. 

 

Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Товариства.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Хоча обгрунтована впевненiсть означає високий рiвень 

впевненостi, проте це не є гарантiєю, що аудит, проведений 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 

обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 

приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової  звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю;  

 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю;  

 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  

 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 



 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначаємо тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту окремої 

фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 

для iнтересiв громадськостi. 

 

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

 

II.I Вимоги статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р.   

 

1. Окремi питання, на якi аудитор вважає за доцiльне звернути увагу, але якi не вплинули на 

висловлену думку аудитора 

 

Окремi питання, на якi аудитор вважає за доцiльне звернути увагу, але якi не вплинули на 

висловлену думку аудитора, наведенi у пiдроздiлi "Ключовi питання аудиту" роздiлу I "Звiт 

щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту.  

 

2. Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту; дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна 

тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 

повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень 

 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк 

- 09.03.2021 р.  

 

Призначено Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства № 

09/03-2021 вiд 09.03.2021 р.). 



 

Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв - другий рiк. 

 

3. Iнформацiя щодо аудиторських оцiнок  

 

Iнформацiю щодо аудиторських оцiнок наведено у пiдроздiлi "Ключовi питання аудиту" 

роздiлу I "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту.  

 

4. Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема, 

пов'язаних iз шахрайством 

 

Наш пiдхiд в частинi виявлення порушень, зокрема, пов'язаних iз шахрайством, серед iншого, 

полягав у наступному: ми отримали розумiння законодавчих та нормативних актiв, що 

розповсюджують свою дiю на Товариство, ми отримали розумiння системи внутрiшнього 

контролю Товариства, механiзмiв забезпечення дотримання Товариством вимог 

нормативно-правових актiв, ми направили запити управлiнському персоналу та юристам 

Товариства, ми провели тестування первинної та внутрiшньої документацiї Товариства та 

виконали аналiтичнi процедури для виявлення будь-яких незвичайних взаємозв'язкiв. 

 

За результатами аудиту нами не встановлено фактiв та обставин, якi б свiдчили про наявнiсть 

порушень та суттєвого ризику викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

 

5. Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для 

аудиторського комiтету 

 

Ми пiдтверджуємо, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського 

комiтету, функцiї якого покладено на Ревiзiйну комiсiю Товариства.  

 

6. Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 

ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 

проведеннi аудиту 

 

Ми пiдтверджуємо, що не надавали Товариству послуг, заборонених законодавством України. 

 

Ми пiдтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" є незалежними 

вiд Товариства при проведеннi аудиту. 

 

7. Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй 

особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з 

обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi. 

 

Ми не надавали таких iнших послуг. 

 

8. Iнформацiя щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

Ми виконували аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р., iнших 

законодавчих та нормативних актiв. 

 

Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена у iнших 



 

пiдроздiлах цього звiту. 

 

За винятком впливу та можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Основа для 

думки iз застереженням", ми отримали обгрунтовану впевненiсть у тому, що окрема фiнансова 

звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. 

Проте обгрунтована впевненiсть не є абсолютним рiвнем впевненостi, оскiльки iснують 

властивi обмеження аудиту, якi призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв, на 

основi яких аудитор формує висновки та на яких грунтується аудиторська думка, є швидше 

переконливими, нiж остаточними. Невiд'ємнi обмеження аудиту є наслiдком: характеру 

фiнансової звiтностi; характеру аудиторських процедур; потреби, щоб аудит проводився у 

межах розумного перiоду часу та обгрунтованої вартостi. 

 

II.II Вимоги статтi 40
1
 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 

2006 року № 3480-IV 

 

Вiдповiдно до ст 40
1
  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нашим 

обов'язком є висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст 

40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про 

корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, та перевiрити iнформацiю, зазначену у 

пунктах 1 - 4 частини 3 ст 40
1
 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що 

мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк. 

 

Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст 40
1
 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння 

Товариства за 2020 рiк.  

 

Посилання на власний або будь-який iнший прийнятий Товариством кодекс корпоративного 

управлiння або iнформацiю про практику корпоративного управлiння, а також пояснення 

щодо вiдхилень або незастосування окремих положень власного або прийнятого кодексу 

корпоративного управлiння у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк 

вiдсутнi, оскiльки Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння та не 

застосовувало iнший кодекс корпоративного управлiння або практику корпоративного 

управлiння, а вiдповiднi положення корпоративного управлiння визначенi Товариством у 

Статутi. 

 

Ми також перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв Товариства та 

загальний опис прийнятих на зборах рiшень; iнформацiю про персональний склад наглядової 

ради та колегiального виконавчого органу (правлiння) Товариства, їхнiх комiтетiв (вiдсутнi), 

iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень, що мiстить 

Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк.  

 

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої 

невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх 

документах Товариства, або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту.  

 

Ми провели необхiднi аудиторськi процедури та перевiрили iнформацiю, що мiстить Звiт про 

корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, щодо основних характеристик систем 

внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або 

опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiю про будь-якi 



 

обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах; про порядок 

призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб 

Товариства. 

 

На нашу думку, iнформацiя щодо основних характеристик систем внутрiшнього контролю i 

управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками 

значного пакета акцiй Товариства; про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв на загальних зборах; про порядок призначення та звiльнення посадових осiб 

Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства, яка мiститься у Звiтi про 

корпоративне управлiння за 2020 рiк, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог 

пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40
1
 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 

3480-IV вiд 23.02.2006 р. та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 

вiд 03.12.2013 р. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ" 

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають 

право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять 

суспiльний iнтерес" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (номер реєстрацiї у 

Реєстрi 3727). 

Ключовий партнер, Генеральний директор 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ"                                                               

Каплiн Андрiй Павлович 

(Сертифiкат аудитора Серiя А № 007097 вiд 

25.06.1999 р., номер реєстрацiї у Реєстрi 101645)  

Мiсцезнаходження: 61052, Україна, м. Харкiв, вул. Ярославська, будинок 8 

"26" квiтня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звiт незалежного аудитора щодо консолiдованої фiнансової звiтностi 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" 

за 2020 рiк та станом на 31 грудня 2020 року 

 

Адресат 

 

Звiт незалежного аудитора надається керiвництву та акцiонеру Акцiонерного товариства 

"Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання", Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку  

 

I. Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

Думка iз застереженням  

 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" (далi - Група) за 2020 рiк, що складається з 

консолiдованого балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, 

консолiдованого звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2020 рiк, 

консолiдованого звiту про рух грошових коштiв за 2020 рiк, консолiдованого звiту про 

власний капiтал за 2020 рiк i примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи 

стислий виклад значущих облiкових полiтик, за 2020 рiк. 

 

На нашу думку, можливого впливу та впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням", консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2020 р., її 

консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та вiдповiдає 

вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

1. Група застосовує модель переоцiнки основних засобiв. Вiдповiдно до п. 31 МСФЗ 16 

"Основнi засоби" переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балан-сова 

вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням спра-ведливої 

вартостi на кiнець звiтного перiоду. 

 

Враховуючи, що остання переоцiнка основних засобiв проводилася у 2014 роцi, а з того 

перiоду економiчна ситуацiя у країнi зазнала значних змiн, то, на нашу думку, балансова 

вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2020 року може вiдрiзнятися вiд їх справедливої 

вартостi на цю дату. 

 

Крiм того, Групою наприкiнцi 2020 року не проведено оцiнку наявностi ознак зменшення 

корисностi основних засобiв, здiйснення якої передбачається п. 9 МСБО 36 "Зменшення 

корисностi активiв". В той же час, на нашу думку, деякi показники наявностi таких ознак, 

встановленi п. 12 цього МСБО, iснували станом на 31.12.2020 р. 

 

Ми не мали змоги достовiрно оцiнити можливий вплив цих питань на консолiдовану 

фi-нансову звiтнiсть, адже ми не мали достовiрних та достатнiх даних для визначення точних 



 

сум такого можливого впливу. 

 

В той же час, можливий вплив таких питань, за нашою оцiнкою, може бути суттєвим, проте не 

є всеохоплюючим для консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому. 

 

2. У консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. у 

складi довгострокових фiнансових iнвестицiй визнано iнвестицiю у розмiрi 216 365 тис. грн., 

що є номiнальною вартiстю несплаченої частки 21,68% у статутному капiталi асоцi-йованого 

пiдприємства, а у складi iнших поточних зобов'язань - заборгованiсть перед цим асоцiйованим 

пiдприємством у сумi 216 365 тис. грн. зi сплати цiєї частки. Збiльшення статутного капiталу 

асоцiйованого пiдприємства вiдбулося ще у 2010 роцi. 

 

Як указано у Примiтцi 2 до консолiдованої фiнансової звiтностi, iнвестицiю визнано на 

балансi за собiвартiстю. 

 

У вiдповiдностi до Концептуальної основи фiнансової звiтностi та вимог МСФЗ собiвар-тiсть 

несплаченої частки  у статутному капiталi асоцiйованого пiдприємства дорiвнює ну-лю. 

 

Також оскiльки положення законодавства України передбачають такi майновi наслiдки для 

учасника в разi несплати вкладу до статутного капiталу, як неможливiсть продажу 

не-оплаченої частки, невиплату вартостi неоплаченої частки в разi виходу учасника з 

товари-ства, то вартiсть iнвестицiї за методом участi у капiталi згiдно МСФЗ 28, а також 

справед-лива вартiсть згiдно МСФЗ 9 та МСФЗ 13 станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 року, 

за нашою оцiнкою, також дорiвнюють нулю. 

 

Враховуючи, що згiдно чинного законодавства оплата учасником свого вкладу у статутний 

капiтал товариства є його правом, а не обов'язком, то у вiдповiдностi до Концептуальної 

основи фiнансової звiтностi та вимог МСФЗ, номiнальна сума несплаченої частки у 

статутному капiталi асоцiйованого пiдприємства станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. не 

вiдповiдає критерiям визнання зобов'язанням. 

 

Отже, згiдно з вимогами МСФЗ станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. активи Групи та 

зобов'язання Групи мали бути нижчими на 216 365 тис. грн., вiдповiдно. В той же час 

ви-щенаведене не вплинуло на непокритий збиток Групи станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 

р.  та його фiнансовий результат за 2020 рiк. 

 

Вплив таких питань, на нашу думку, є суттєвим вiдносно вiдповiдних окремих статей 

консолiдованої фiнансової звiтностi, проте не є всеохоплюючим для консолiдованої 

фiнансової звiтностi в цiлому. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiда-льнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора 

за ау-дит консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними вiд Групи 

згiд-но з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, ми також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застережен-ням. 

 



 

Пояснювальний параграф в звiтi незалежного аудитора 

 

Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 4 до цiєї консолiдованої фiнансо-вої 

звiтностi. Дiяльнiсть Групи, як i дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, зазнає та 

продо-вжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому негативного впливу поширення 

пандемiї коронавiрусної iнфекцiї COVID-19 в Українi в 2020 та 2021 роцi. Вказане призводить 

до виникнення невизначеностi майбутнiх умов функцiонування пiдприємств в Українi. Ми не 

вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту. 

 

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi  

 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 4 до окремої фiнансової звiтностi, яка зазначає, що:  

1) поточнi зобов'язання Групи станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. перевищували її поточнi 

активи 

2) бiльшiсть показникiв фiнансового стану  мають негативне значення та динамiку до 

зменшення; 

3) нестабiльнiсть середовища, в якому функцiонує Група, що є наслiдком поширення пандемiї 

коронавiрусної iнфекцiї Covid-19 в Українi в 2020-2021 роках, яка може обу-мовити певне 

прострочення платежiв дебiторiв Групи у майбутньому; 

4) Група понесла чистий збиток у сумi 3 709 503 тис. грн. за результатами звiтного року, та 

станом на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. має непокритi збитки; 

5) банкiвськi рахунки Групи  заблоковано у зв'язку з вiдкриттям виконавчих проваджень. 

Як зазначено в Примiтцi 4 до консолiдованої фiнансової звiтностi, цi подiї та умови вка-зують, 

що iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй та умов, якi окремо або в су-купностi 

можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Групи безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. 

 

Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.  

 

Ключовi питання аудиту  

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядались у контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому 

та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань.  

 

Окрiм питань, поданих нами у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" та "Суттєва 

невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi", ми визначили, що описанi ниж-че 

питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

 

Запаси 

 

Група є виробничим пiдприємством та для забезпечення безперебiйної виробничої дiяль-ностi 

облiковує на балансi значнi обсяги виробничих запасiв, незавершеного виробництва, готової 

продукцiї та товарiв. 

 

Приймаючи до уваги, що запаси є основною складовою, що забезпечує отримання Групою 

доходу та генерує його грошовi потоки, при оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення 

консолiдованої фiнансової звiтностi, в тому числi внаслiдок шахрайства,  ми придiлили бiльш 



 

значну увагу та визначили оцiнку та визнання у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи 

виробничих запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї та товарiв ключовим 

питанням аудиту.  

 

Примiтки 6.6, 12 до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи мiстять iнформацiю щодо 

основних положень облiкової полiтики, суттєвих облiкових суджень та оцiнок управлiн-ського 

персоналу Групи щодо визнання виробничих запасiв, незавершеного виробництва, готової 

продукцiї та товарiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи, а також розк-риття 

iнформацiї щодо операцiй з ними. 

 

Нашi аудиторськi процедури, серед iншого, включали оцiнку загальної методологiї, 

облi-кових полiтик, суттєвих облiкових суджень та оцiнок, якi використовував управлiнських 

персонал Групи для первiсного визнання таких запасiв, подальшої їх оцiнки, методiв ви-буття, 

аналiз договорiв на придбання, вибiркову перевiрку первинних документiв та облi-кових 

записiв Групи щодо операцiй з такими виробничими запасами, незавершеним виробництвом, 

готовою продукцiєю та товарами, перевiрку розкриттiв у примiтках до консолiдованої 

фiнансової звiтностi щодо оцiнки та вiдображення у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi цих 

запасiв. 

 

В той же час, прийнятнiсть поточних оцiнок та припущень керiвництва, що 

використову-вались ним при пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 2020 рiк, 

не є га-рантiєю того, що з настанням майбутнiх подiй, яким притаманна певна невизначенiсть, 

данi оцiнки не зазнають суттєвих змiн. 

 

Нашу думку не було модифiковано щодо цих питань. 

 

 Iнша iнформацiя 

 

Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в: 

 

- Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2020 рiк (окрiм консолiдованої фiнансової звiтностi Групи та 

цього Звiту незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 40  

та ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 

2006 року; 

 -  Консолiдованому звiтi про управлiння за 2020 рiк, що складається та подається вiдповi-дно 

до вимог ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

№ 996-XIV вiд 16 липня 1999 року. 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Надання нам iншої 

iнформацiї за 2020 рiк очiкується пiсля дати цього Звiту незалежного аудитора (окрiм 

Консолiдованого звiту про управлiння та Звiту про корпоративне управлiння). Наша думка 

щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 

робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї (окрiм окремої 

iнформацiї, що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння). 

 

У зв'язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, пiсля її надання та при цьому 

роз-глянути, чи iснує суттєва невiдповiдальнiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою 

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 



 

iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  

 

Ми ознайомилися з Консолiдованим звiтом про управлiння Групи, що складається вiдпо-вiдно 

до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украї-нi" № 

996-XIV вiд 16 липня 1999 року.  

 

З урахуванням питань, описаних нами у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", 

консолiдований звiт про управлiння Групи за 2020 рiк узгоджений з консолiдованою 

фi-нансовою звiтнiстю Групи за 2020 рiк. Нашу увагу не привернули будь-якi факти та 

обста-вини, якi б свiдчили про наявнiсть суттєвих викривлень у Консолiдованому звiтi про 

управлiння. 

 

Ми ознайомилися зi Звiтом про корпоративне управлiння за 2020 рiк, що складається 

вiд-повiдно до вимог ст 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".  

 

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої 

невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або що ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової Ради Товариства, за кон-солiдовану 

фiнансову звiтнiсть  

 

Для складання фiнансової звiтностi управлiнський персонал застосовує МСФЗ. 

Управлiн-ський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання 

консолiдованої фiнансової звiтностi Групи вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про 

бухгалтер-ський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 року та 

за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 

того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповi-дальнiсть за оцiнку здатностi суб'єкта господарювання продовжити свою безперервну 

дiя-льнiсть, а також доречнiсть використання управлiнським персоналом припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та вiдповiднiсть розкриття 

питань, що стосуються безперервностi дiяльностi, крiм випадкiв, якщо управлiнський 

персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших 

ре-альних альтернатив цьому. 

 

Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Гру-пи. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова 

звi-тнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та 

складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Хоча обгрунтована впевненiсть означає 

високий рiвень впевненостi, проте це не є гарантiєю, що аудит, проведений 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 обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення 

користувачiв, що приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.  

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової  

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi проце-дури 

у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттє-вого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помил-ки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;  

 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розро-бки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю;  

 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  

 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

при-пущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на 

основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть 

щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити 

безпе-рервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначе-ностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або 

умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно 

з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiт-нiсть операцiї 

та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення; 

 

o отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнфор-мацiї 

суб'єктiв господарювання та господарської дiяльностi Групи для висловлення думки щодо 

консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, на-гляд та 

виконання аудиту Групи. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами ауди-торської 

думки.  

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

за-планований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосун-ки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 



 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначаємо тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту 

консолi-дованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями 

ау-диту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим 

чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звi-тi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 

для iнтересiв громадськостi. 

 

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

 

 

 

Вимоги статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 

№ 2258-VIII вiд 21.12.2017 р.   

 

1. Окремi питання, на якi аудитор вважає за доцiльне звернути увагу, але якi не впли-нули на 

висловлену думку аудитора 

 

В ходi проведеного аудиту не встановлено iнших окремих питань, на якi аудитор вважає за 

доцiльне звернути увагу, але якi не вплинули на висловлену думку аудитора, окрiм тiєї 

iнформацiї, що вже була наведена у iнших роздiлах цього Звiту незалежного аудитора. 

  

2. Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на прове-дення 

обов'язкового аудиту; дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна 

тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням про-довження 

повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень 

 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк 

- 09.03.2021 р.  

 

Призначено Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства № 

09/03-2021 вiд 09.03.2021 р.). 

 

Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв - другий рiк. 

 

3. Iнформацiя щодо аудиторських оцiнок  

 

Iнформацiю щодо аудиторських оцiнок наведено у пiдроздiлi "Ключовi питання аудиту" 

роздiлу I "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту.  

 

4. Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема, 

пов'язаних iз шахрайством 

 

Наш пiдхiд в частинi виявлення порушень, зокрема, пов'язаних iз шахрайством, серед iн-шого, 

полягав у наступному: ми отримали розумiння законодавчих та нормативних актiв, що 

розповсюджують свою дiю на Групу, ми отримали розумiння системи внутрiшнього контролю 



 

Групи, механiзмiв забезпечення дотримання Групою вимог нормативно-правових актiв, ми 

направили запити управлiнському персоналу та юристам Групи, ми провели тестування 

первинної та внутрiшньої документацiї Групи та виконали аналiтичнi процедури для 

виявлення будь-яких незвичайних взаємозв'язкiв. 

 

За результатами аудиту нами не встановлено фактiв та обставин, якi б свiдчили про наяв-нiсть 

порушень та суттєвого ризику викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайс-тва. 

 

5. Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для 

аудиторського комiтету 

 

Ми пiдтверджуємо, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторсь-кого 

комiтету, функцiї якого покладено на Ревiзiйну комiсiю Товариства.  

 

6. Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 

ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 

проведеннi аудиту 

 

Ми пiдтверджуємо, що не надавали Групi послуг, заборонених законодавством України. 

 

Ми пiдтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" є 

незалеж-ними вiд Групи при проведеннi аудиту. 

 

7. Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй 

особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм по-слуг з 

обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi. 

 

Ми не надавали таких iнших послуг. 

 

8. Iнформацiя щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

Ми виконували аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р., iнших 

законодавчих та нормативних актiв. 

 

Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена у iн-ших 

пiдроздiлах цього звiту. 

 

З урахуванням питань, про якi йдеться у параграфi "Основа для думки iз застереженням", ми 

отримали обгрунтовану впевненiсть у тому, що консолiдована фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Проте об-грунтована 

впевненiсть не є абсолютним рiвнем впевненостi, оскiльки iснують властивi обмеження 

аудиту, якi призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких аудитор 

формує висновки та на яких грунтується аудиторська думка, є швидше пере-конливими, нiж 

остаточними. Невiд'ємнi обмеження аудиту є наслiдком: характеру фiнан-сової звiтностi; 

характеру аудиторських процедур; потреби, щоб аудит проводився у ме-жах розумного 

перiоду часу та обгрунтованої вартостi. 

 

 



 

 

Вимоги статтi 40
1
 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 

року № 3480-IV 

 

Вiдповiдно до ст 40
1
  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нашим 

обов'язком є висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст 

40
1
 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про 

корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, та перевiрити iнформацiю, зазначену у 

пунктах 1 - 4 частини 3 ст 40
1
 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що 

мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк. 

 

Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст 40
1
 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння 

Товариства за 2020 рiк.  

 

Посилання на власний або будь-який iнший прийнятий Товариством кодекс корпоратив-ного 

управлiння або iнформацiю про практику корпоративного управлiння, а також пояс-нення 

щодо вiдхилень або незастосування окремих положень власного або прийнятого кодексу 

корпоративного управлiння у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк 

вiдсутнi, оскiльки Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння та не 

застосовувало iнший кодекс корпоративного управлiння або практику корпоратив-ного 

управлiння, а вiдповiднi положення корпоративного управлiння визначенi Товарист-вом у 

Статутi. 

 

Ми також перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв Товариства та 

загальний опис прийнятих на зборах рiшень; iнформацiю про персональний склад нагля-дової 

ради та колегiального виконавчого органу (правлiння) Товариства, їхнiх комiтетiв (вiдсутнi), 

iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рi-шень, що мiстить 

Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк.  

 

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої 

невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх 

документах Товариства, або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту.  

 

Ми провели необхiднi аудиторськi процедури стосовно iнформацiї, що мiстить Звiт про 

корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, щодо основних характеристик систем 

внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або 

опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiю про будь-якi 

обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах; про порядок 

приз-начення та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб 

То-вариства. 

 

На нашу думку, iнформацiя щодо основних характеристик систем внутрiшнього контролю i 

управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками 

значного пакета акцiй Товариства; про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв на загальних зборах; про порядок призначення та звiльнення посадових осiб 

Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства, яка мiститься у Звiтi про 

корпоративне управлiння за 2020 рiк, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог 

пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40
1
 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 



 

3480-IV вiд 23.02.2006 р. та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 

вiд 03.12.2013 р. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ" 

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають 

право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять 

су-спiльний iнтерес" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (номер реєстрацiї 

у Реєстрi 3727). 

Ключовий партнер, генеральний директор 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю  

"ГЛОССА-АУДИТ"    Каплiн Андрiй Павлович 

(Сертифiкат аудитора Серiя А № 007097 вiд 

25.06.1999 р., номер реєстрацiї у Реєстрi 101645)  

Мiсцезнаходження: 61052, Україна, м. Харкiв, вул. Ярославська, будинок 8 

"26" квiтня 2021 року 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Фiнансова звiтнiсть  АТ "Сумське НВО" складена станом на 31 грудня 2020 року, звiтним 

перiодом є 2020 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 АТ "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 АТ "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 2020 роком, що надасть можливiсть 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. 



 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного 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 

03.01.2020 04.01.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

03.01.2020 04.01.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

31.01.2020 03.02.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

20.03.2020 24.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

31.03.2020 01.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.06.2020 25.06.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

07.10.2020 08.10.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

29.10.2020 30.10.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

29.10.2020 30.10.2020 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 

04.12.2020 07.12.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

11.12.2020 14.12.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

 


