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Титульний аркуш 
 

10.11.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 18-7/ 895 

(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) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

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

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

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

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 

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 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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

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

ktsioneriv/osobliva-i-regulyarna-inform

atsiya-emitentu/regulyarna-informatsiya

-emitentu/ 10.11.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 

1. 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.  

6.2) Облiгацiї не випускалися. 

6.3) Iншi цiннi папери не випускалися. 

6.4) Похiднi цiннi папери не випускалися. 

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

виконує департамент правового забезпечення. 

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

10. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть 

отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв / 

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за 

якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами 

обмеження таких прав передано iншiй особi - iнформацiя вiдсутня. 

11.; 19. Борговi цiннi папери не випускалися. 

20. Емiсiї цiльових облiгацiй не було. 

21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами фiнаносової 

звiтностi. 

23. Огляд промiжної фiнансової звiтностi незалежним аудитором не проводився. 

Консолідована проміжна фінансова звітність емiтента складена відповідно до додатка 44 Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів,  затвердженого рішенням Комісії від 03.12.2013 

№ 2826, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2180/24712 (далі - 

Положення). Консолідована проміжна фінансова звітність розкривається емітентом в порядку та 

строки, визначені Положенням. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

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

2. Дата проведення державної реєстрації 

 28.03.1994 

3. Територія (область) 

 Сумська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 710850000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 127 

8. 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 

9. Органи управління підприємства 

1. Загальнi збори - Вищий орган Товариства. 

2. Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про Наглядову раду 

Акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання", контролює 

та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. Згiдно зi Статутом АТ "Сумське 

НВО"  кiлькiсний склад Наглядової ради - п'ять осiб. Станом на 30.09.2021р. Наглядова рада 

складається з 4 фiзичних осiб - представникiв акцiонера - компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед. 

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-dokumenty-i-vnutrennie-polozheniya). 

3. Генеральний директор Товариства - одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства. 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-dokumenty-i-vnutrennie-polozheniya). 

4. Ревiзiйна комiсiя Товариства - орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної 

законодавством, Статутом та Положенням "Про ревiзiйну комiсiю Акцiонерного товариства 

"Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання", здiйснює перевiрку господарської 

дiяльностi Товариства. 

 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/registratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozheniya
http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/registratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozheniya
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10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

д/в д/в д/в 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 23 850 

11. 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 в іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк", МФО 334851 

5) IBAN 

 UA333348510000000002600115086 

6) поточний рахунок 

 UA333348510000000002600115086 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть з 

будiвництва об'єктiв IV i V 

категорiй складностi 

37-Л 11.06.2016 Державна 

архiтектурно-будiвельна 

iнспекцiя України 

11.10.2021 

Опис 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 

31.12.2021 
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Електроенергетики України та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

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, 

технологiчного обладнання 

напругою понад 1000 В 

295.16.59 31.08.2016 Управлiння Держпрацi у 

Сумськiй областi 

30.08.2021 

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 2323-л 11.06.2014 Мiнiстерство науки та освiти 31.12.2021 



7 

 

дiяльностi України 

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 Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Начальник УБух - Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Клименко Володимир Миколайович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Начальник УБух - Головний бухгалтер ПАТ "Сумське 

НВО",   

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки начальника УБух - Головного бухгалтера, розмiр виплаченої 

винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками та трудовою угодою, непогашена 

судимiстьi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Забiцький Володимир Вiкторович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Сумське НВО", 05747991, АТ "Сумське НВО", 05747991, Посади, якi обiймала ця 

особа протягом останнiх п'яти рокiв:  Начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу Управлiння 
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економiчної безпеки АТ "Сумське НВО", м. Суми. 

7. 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). 

 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гажиєнко Олександр Геннадiйович 

3. Рік народження 

 1953 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, ПАТ "Сумське НВО", 05747991, з 14.03.2014 року - 

пенсiонер, до 14.03.2014 року - начальник управлiння органiзацiї працi та заробiтної плати ПАТ  

7. Опис 

 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.  

 

Непогашена судимiстьi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

Гажиєнко  Олександр Геннадiйович також є членом Наглядової ради АТ "СМНВО-Iнжинiринг" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00205618,  мiсцезнаходження: 40009, м.Суми, 

вул.Iллiнська, 13). 

 

1. Посада 

 Секретар Наглядової ради 
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2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тичина Оксана Георгiївна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i партнери", 36589464, ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i 

партнери", 36589464, з 2009 року - директор ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i партнери", м. 

Київ, Україна 

7. Опис 

 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). 

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Карпичев Iлля Олександрович 

3. Рік народження 

 1957 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, ПАТ "Сумське НВО", 05747991, заступник начальника 

планово-економiчного управлiння АТ "Сумське НВО", м. Суми. 

7. Опис 
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 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.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Харiна Ольга Сергiївна 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i партнери", 36589464, ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i 

партнери", 36589464, з 2014 року - старший юрист ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i партнери", 

м. Київ, Україна 

7. 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.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

З 12.10.2021р. припинено повноваження члена  Наглядової ради Товариства (представника 

акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) за 

власним бажанням. 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
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 Борисенко Леонiд Миколайович 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО,  05747991, ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Заступник директора з 

персоналу-начальник управлiння працi та заробiтної плати ПАТ "Сумське НВО", м. Суми 

7. 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.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

1. Посада 

 Секретар Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Коробченко Станiслав Вiкторович 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО, 05747991, ПАТ "Сумське НВО", 05747991, начальник вiддiлу 

платежiв Управлiння фiнансiв ПАТ "Сумське НВО". 

7. 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.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

1. Посада 
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 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лаптур Юрiй Олександрович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, 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". 

7. 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.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 4381951 X X 

у тому числі:  

ПАТ  "IНГ Банк Україна" 22.05.2008 217923 0 01.06.2015 

АТ "ПУМБ" 07.12.2012 265760 0 01.11.2019 

АТ "ПУМБ" 31.03.2008 584672 0 01.11.2019 

ТОВ "Фiнансова Компанiя "Фактор 

Плюс" 

11.02.2011 690976 0 21.12.2021 

ПАТ  "Банк  кредит  Днiпро" 08.10.2010 467878 0 30.08.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 23.02.2012 169975 0 21.12.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 15.11.2013 60970 0 21.12.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 08.11.2013 20780 0 21.12.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 20.04.2012 1080581 0 21.12.2017 

ПАТ "Промiнвестбанк" 05.11.2013 290916 0 21.12.2017 

ТОВ "ФК"Гелiос" 07.03.2013 265760 0 21.12.2021 

ТОВ "ФК"Гелiос" 22.05.2013 132880 0 21.12.2021 

ТОВ "ФК"Гелiос" 29.10.2013 132880 0 21.12.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
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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 (усього) 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 391104 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 9060859 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 13833914 X X 

Опис Кредити банкiв: вiдсоток за користування коштами (вiдсоток 

рiчних) - iнформацiя є конфiденцiйною. 

Iншi зобов'язання: за товари, роботи, послуги (2048709 тис. 

грн.), розрахунки зi страхування (88862 тис. грн.), 

розрахування з оплати працi (230088 тис. грн.), за одержаними 

авансами (128320 тис. грн.), поточнi забезпечення (993 тис. 

грн.), пенсiйнi зобов'язання (283910 тис. грн.), iншi поточнi 

зобов'язання (6214081 тис. грн.), довгостроковi забезпечення 

(6674 тис. грн.), iншi довгостроковi зобов'язання (59218 

тис.грн.), iншi зобов'язання (4 тис. грн.). 
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2. 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 

- 6165 3,1 - 527394,4 71,4 

2 Теплоенергiя 

(тис.Гкал) 

155 167636,7 83,9 155 167636,7 22,7 

3 Вузли та 

деталi до 

насосiв 

- 10215 5,1 - 0 0 

4 Iнша 

продукцiя  

роботи 

(послуги) 

- 15930,6 7,9 - 43612,2 5,9 
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3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiали 52 

2 Заробiтна плата та вiдповiднi 

нарахування 

26,09 

3 Iншi операцiйнi витрати 20,19 

4 Амортизацiя 1,72 
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VII. 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 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

10 71085000 710850000 100 

Опис Акцiї Товариства не включенi до бiржевого реєстру жодної бiржi. 
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VIII. Відомості щодо участі емітента у 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. 

 

03.02.2021р. органом державної виконавчої служби видано акт про проведенi електроннi торги, 

щодо реалiзацiї корпоративних прав частки в статутному капiталi ТОВ "Суми-Електрод" (код 

36066802) в розмiрi 99,98%, яка належала АТ "Сумське НВО". 

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 
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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 "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": 
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- 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; 

 

 

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%. 
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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. 

 

В серпнi 2021 юридична особа припинила свою дiяльнiсть. 

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. 
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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%. 
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X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.04.2021 Наглядова 

рада 

12,462 3 259 897 0,0004 Договор 

оренди 

нерухомого 

майна, 

розташованого 

в м.Суми  

12.04.2021 12.04.2021  

Опис: 

12.04.2021р., протокол 12/04-2021, Наглядовою радою АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення з Контрагентом договору оренди 

нерухомого майна, розташованого в м.Суми (далi також - Орендоване майно). Орендна плата становить 12462,00 гривень за мiсяць та оплата послуг з утримання 

Орендованого майна. 

 

Згiдно з п.10.15.20 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину у випадках, передбачених 

статтею 13 Статуту. Згiдно з п.13.1.3 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, 

розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать 

Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд 

земельної дiлянки тощо)". 
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Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 4 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 4 голосiв, 

кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0, кiлькiсть голосiв, що 

"утрималися" - 1. 

 

 

2 20.04.2021 Наглядова 

рада 

17,51 3 259 897 0,0005 Договор 

суборенди 

нерухомого 

майна, 

розташованого 

в м.Суми 

20.04.2021 20.04.2021  

Опис: 

20.04.2021р., протокол 20/04-2021, Наглядовою радою АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) було прийнято рiшення про надання згоди на укладення мiж Товариством та 

Контрагентом договору суборенди нерухомого майна, розташованого в м.Суми (далi також - Орендоване майно). Орендна плата становить 17510,00 гривень за мiсяць та 

оплата послуг з утримання Орендованого майна. 

Згiдно з п.10.15.20 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину у випадках, передбачених 

статтею 13 Статуту. Згiдно з п.13.1.3 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, 

розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать 

Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд 

земельної дiлянки тощо)". 

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 4 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 4 голосiв, 

кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0, кiлькiсть голосiв, що 

"утрималися" - 1. 

3 01.07.2021 Наглядова 

рада 

11 713,2 3 259 897 0,36 Договор 

купiвлi-прода

жу 

нерухомого 

майна, 

розташованого 

в м. Суми 

01.07.2021 01.07.2021  

Опис: 

01.07.2021р., протокол 01/07-2021, Наглядовою радою АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) було прийнято рiшення погодити укладення мiж Товариством та 

Контрагентом додаткової угоди до договору купiвлi-продажу нерухомого майна, розташованого в м. Суми,  в сумi 11 713 200,00 грн з ПДВ. 

Згiдно з п.10.15.20 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину у випадках, передбачених 

статтею 13 Статуту. Згiдно з п.13.1.3 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, 

розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать 

Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд 

земельної дiлянки тощо)". 

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 4 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 4 голосiв, 

кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0, кiлькiсть голосiв, що 

"утрималися" - 1. 
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КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

Територія   за КОАТУУ  

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: 127 

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 30.09.2021 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 9 428 7 571 

    первісна вартість 1001 32 215 32 215 

    накопичена амортизація 1002 ( 22 787 ) ( 24 644 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 47 883 47 932 

Основні засоби 1010 192 434 171 166 

    первісна вартість 1011 362 230 344 055 

    знос 1012 ( 169 796 ) ( 172 889 ) 

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 
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Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 501 056 477 980 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 797 792 296 877 

Виробничі запаси 1101 85 733 69 138 

Незавершене виробництво 1102 197 827 184 093 

Готова продукція 1103 514 232 43 646 

Товари 1104 0 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 629 663 224 139 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 19 542 8 459 

    з бюджетом 1135 6 366 6 058 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 213 206 1 328 770 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 5 682 387 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 5 682 387 

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 88 814 109 634 

Усього за розділом II 1195 2 761 065 1 974 324 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 262 121 2 452 304 

 

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 89 783 78 787 

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 (10 983 437) (12 171 247) 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 (10 182 804) (11 381 610) 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 305 700 283 910 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 51 335 59 218 

Довгострокові забезпечення 1520 6 674 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 363 713 349 806 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 4 662 023 4 381 951 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 156 089 2 048 709 

    розрахунками з бюджетом 1620 175 320 391 104 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 74 776 88 862 

    розрахунками з оплати праці 1630 241 319 230 088 

    одержаними авансами 1635 614 914 128 320 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2 050 993 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 5 154 721 6 214 081 

Усього за розділом IІІ 1695 13 081 212 13 484 108 

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 3 262 121 2 452 304 

 

Керівник            Забiцький Володимир Вiкторович 

 

Головний бухгалтер           Клименко Володимир Миколайович 
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КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

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 738 643 603 297 

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 ( 722 281 ) ( 564 533 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 16 362 38 764 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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 92 799 268 949 

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 ( 23 602 ) ( 71 797 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 087 ) ( 9 497 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 290 393 ) ( 522 010 ) 

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 
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Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 1 205 921 ) ( 295 591 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 493 242 9 

Інші доходи 2240 10 014 1 615 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 487 214 ) ( 1 686 225 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 8 927 ) ( 6 996 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 1 198 806 ) ( 1 987 188 ) 

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 0 

    збиток 2355 ( 1 198 806 ) ( 1 987 188 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 (36) 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 (36) 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 (36) 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (1 198 806) (1 987 224) 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 197 320 260 947 

Витрати на оплату праці 2505 19 657 129 035 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 187 27 664 

Амортизація 2515 15 082 20 324 

Інші операційні витрати 2520 1 147 471 131 582 

Разом 2550 1 383 717 569 552 
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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 (16,864400) (27,955100) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 (16,864400) (27,955100) 

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

 

 

 

Керівник                      Забiцький Володимир Вiкторович 

 

Головний бухгалтер                         Клименко Володимир Миколайович 
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КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 185 936 219 482 

Повернення податків і зборів 3005 0 17 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 310 351 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 301 290 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 428 37 

Надходження від повернення авансів 3020 3 52 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 6 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 11 

Надходження від операційної оренди 3040 4 1 530 

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 1 260 3 456 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 96 613 ) ( 109 986 ) 

Праці 3105 ( 7 492 ) ( 98 436 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 776 ) ( 27 843 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 623 ) ( 24 482 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1 623 ) ( 24 482 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 2 691 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 5 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 95 900 ) ( 22 280 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -14 462 -60 782 

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

    фінансових інвестицій 3200 0 54 166 

    необоротних активів 3205 9 142 17 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 9 

    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 0 9 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 9 142 54 201 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -5 320 -6 581 

Залишок коштів на початок року 3405 5 682 7 551 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 25 388 

Залишок коштів на кінець року 3415 387 1 358 

 

 

Керівник            Забiцький Володимир Вiкторович 

 

Головний бухгалтер           Клименко Володимир Миколайович 
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КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

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) 

Неоплачени

й капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 710 850 89 783 0 0 (10 972 317) 0 0 (10 171 684) 

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 (11 120) 0 0 (11 120) 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 710 850 89 783 0 0 (10 983 437) 0 0 (10 182 804) 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 (1 198 806) 0 0 (1 198 806) 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 (10 996) 0 0 10 996 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 (10 996) 0 0 10 996 0 0 0 

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 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 (10 996) 0 0 (1 187 810) 0 0 (1 198 806) 

Залишок на кінець року  4300 710 850 78 787 0 0 (12 171 247) 0 0 (11 381 610) 

 

 

Керівник                      Забiцький Володимир Вiкторович 

 

Головний бухгалтер                     Клименко Володимир Миколайович 



34 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi 

 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" 

за 9 мiсяцiв 2021 року станом на 30 вересня 2021 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

 

1. Загальна iнформацiя 

 

1.1. Повна назва:  

Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" (далi -АТ 

"Сумське НВО" або Товариство). 

 

1.2. Код ЄДРПОУ: 05747991. 

 

1.3. Органiзацiйно-правова форма Товариства - акцiонерне товариство, тип акцiонерного 

товариства- приватне. 

 

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

 

1.5. АТ "Сумське НВО" почало свою дiяльнiсть вiд заснування в 1896 роцi на кошти мiсцевих 

цукрозаводчикiв i бельгiйських 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 реєстрацiї - 28 

березня 1994 року. Змiнами до Статуту Товариства, внесеними рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв 15.04.2011 року (протокол №24), було змiнено найменування Товариства на 

"публiчне акцiонерне товариство". Змiнами до Статуту Товариства вiд 01.09.2015р., внесеними 

рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 24.07.2015 року (протокол № 29), було 

змiнено найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

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 машинобудiвне 

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 цiнних паперiв, а також у порядку 

спадкування громадян, правонаступництва юридичних осiб та у iнших випадках, передбачених 

чинним законодавством. Держава акцiями Товариства не володiє. 

 

 Особами, якi володiють бiльше 5% акцiй АТ "Сумське НВО", є: ПРОСЦЕНО ТРЕЙДIНГ 

ЛIМIТЕД (Кiпр) - 13,512435% та РЕПЕНIО ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (REPENIO HOLDING 

LIMITED) (Кiпр) - 83,911186%. 
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 1.6. Вищим органом управлiння АТ "Сумське НВО" є Загальнi збори акцiонерiв. 

 

1.7. Середня кiлькiсть працiвникiв за 9 мiсяцiв 2021 року складала - 127 осiб. 

 

1.8. Основнi види дiяльностi: 

 

  виробництво iнших помп i компресорiв (КВЕД 28.13); 

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

(КВЕД  28.99); 

  лiсопильне та стругальне виробництво (КВЕД 16.10);  

  виробництво дерев'яної тари (КВЕД 16.24);  

  кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя (КВЕД 25.50);  

  професiйно-технiчна освiта (КВЕД 85.32);  

  дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування (КВЕД 55.10);  

  дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 

консультування в цих сферах; (КВЕД 71.12); 

  дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук 

(КВЕД 72.19); 

  ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення 

(КВЕД  33.12); 

  установлення та монтаж машин i устаткування (КВЕД 33.20). 

 

1.9. Опис основних видiв дiяльностi. 

 

АТ "Сумське НВО" як науково-технiчна органiзацiя веде дiяльнiсть за напрямками: 

виготовлення обладнання для нафтової та газової промисловостi, хiмiчного виробництва, 

насосного та центрифугованого обладнання, розробляє та виготовляє рiзноманiтне обладнання 

практично для всiх галузей, у тому числi i атомної енергетики. 

 

За 9 мiсяцiв 2021 року АТ "Сумське НВО" реалiзувало продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на суму 

738 643 тис. грн.. Iз загального обсягу реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  поставки 

на експорт становили  21 115 тис. грн. або 2,9 % ( з них - до країн далекого зарубiжжя -11 956 

тис. грн.). 

 

1.10 Органiзацiйна структура товариства затверджена протоколом Наглядової ради №30/08- 

2021  вiд 30.08.2021 року. До складу Товариства входять спецiалiзованi виробництва: 

заготiвельне, виробництво ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, виробництво АЕН та 

комплектуючого обладнання; представництво в мiстi Києвi, фiлiї в Азербайджанi та 

Туркменiстанi; вiдокремлений пiдроздiл "Оздоровчий дитячий центр "Чайка" i 

санаторiй-профiлакторiй. Дочiрнiми компанiями АТ "Сумське НВО" станом на 30 вересня 2021 

року були товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю: "Фрунзе-Профiль", "Маш-Сервiс", 

"Суми-Електрод", "Фрунзе-Ювiлейна", "Сумиспортiнвест", "ПроектЕнергоСервiс". Злиття, 

приєднання, подiл, видiлення, перетворення протягом 9 мiсяцiв  2021 року не вiдбувалось. 

 

2. Суттєвi положення облiкової полiтики 

 

При складаннi цiєї промiжної фiнансової звiтностi товариство дотримувалось тих самих 

принципiв облiкової полiтики i методiв обчислення, як i при складаннi рiчної фiнансової 

звiтностi за 2020 рiк станом на 31 грудня 2020 року. Нижче наведенi основнi принципи облiкової 
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полiтики.  

 

2.1. 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. 

 

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. 

 

Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу 

протягом термiну їх експлуатацiї. 

 

Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням  

прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються 

один раз на рiк. 

 

2.2. 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 
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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. 

 

2.3. 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. 

 

2.4. 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. 

 

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

 

Товариство вiдображає у фiнансовiй звiтностi фiнансовi активи та нефiнансовi активи. 
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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. 

 

2.6. 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.  

 

2.7. 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.  
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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.  

 

2.8. 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.  

 

2.9. 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. 

 

2.10. 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.  

 

2.11. 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 
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коригується (збiльшується, зменшується). 

 

2.12. 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. 

 

2.13. 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. 

 

2.14. 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 



41 

 

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. 

 

2.15. 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.  
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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. 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. 

 

2.16. 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). 

 

2.17. 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 
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вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку 

в майбутнiх перiодах. 

 

2.18. 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. 

 

2.19. 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.  

 

2.20. 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, 
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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. 

 

2.21. 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. 

 

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

цiни котирування на активному ринку 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.  

 

Порiг суттєвостi щодо окремих об'єктiв облiку 

 

Порiг суттєвостi визначається з метою обгрунтованого розмежування облiкової та iншої 

iнформацiї на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рiшення користувачiв фiнансової 

звiтностi. Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i 

примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.  

 

3. Змiни в важливих оцiнках, професiйних судженнях i припущення в застосуваннi облiкової 

полiтики 

 

Протягом 9 мiсяцiв 2021 року змiн не вiдбулось. 

 

4.  Перекласифiкацiя та виправлення помилок в фiнансовiй звiтностi 

 

У звiтному перiодi Товариством виявлено наступнi помилки за попереднiй звiтнiй перiод, що 

пiдлягають коригуванню, з одночасним збiльшенням статтi "Нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток)" на 11 120 тис. грн.. Було змiнено наступнi статтi фiнансової звiтностi: 

 

  збiльшено iншi оборотнi активи на 2 224 тис. грн.; 

 

  збiльшено iншi поточнi зобов'язання на 13 344 тис. грн.. 

 

5. Пояснення подiй та операцiй, якi є значними для розумiння змiн у фiнансовому станi та в 

результатах дiяльностi товариства пiсля закiнчення перiоду останньої рiчної звiтностi.  

 

Нижче наведена iнформацiя щодо подiй та операцiй. 

 

Станом на 30 вересня 2021 року Товариство не мало нематерiальних активiв з обмеженим 
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правом володiння та нематерiальних активiв, заставлених як забезпечення зобов'язань. 

 

Протягом звiтного перiоду змiн методiв амортизацiї та строкiв корисного використання 

нематерiальних активiв не було. 

 

Протягом звiтного перiоду переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснювалась. 

 

Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших активiв 

протягом 9 мiсяцiв 2021 року не визнавались. 

 

Протягом 9 мiсяцiв 2021 року було введено основних засобiв на загальну суму 44  тис. грн..  

 

Дохiд вiд продажу основних засобiв за 9 мiсяцiв 2021 року склав 11 295 тис.грн.. 

 

Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу, станом на 30.09.2021 р. складає 22 

143 тис. грн. 

 

Протягом 9 мiсяцiв 2021 року дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 

 

В перiод 9 мiсяцiв 2021 року приведення балансової вартостi запасiв до чистої вартостi 

реалiзацiї не здiйснювалось. Коригування балансової вартостi запасiв, ранiше приведених до 

чистої вартостi реалiзацiї протягом звiтного перiоду, складає 1 161,4 тис. грн.. 

 

Витрати, пов'язанi iз судовими справами, протягом 9 мiсяцiв 2021 року, склали 4 756 тис. грн.. 

Станом на 30 вересня 2021 року забезпечення за цими виплатами не створювалось. 

 

6. Подiї пiсля закiнчення промiжного перiоду 

 

Пiсля 30 вересня 2021 року подiй, якi б суттєво вплинули на показники промiжної фiнансової 

звiтностi Товариства або потребували б окремого висвiтлення, не вiдбулося. 

 

 

 

Генеральний директор           _____________         Забiцький Володимир Вiкторович   

 

 

 

Головний бухгалтер              _____________        Клименко Володимир Миколайович 
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) як науково-технiчна органiзацiя веде дiяльнiсть за 

напрямками: виготовлення обладнання для нафтової та газової промисловостi, хiмiчного 

виробництва, насосного та центрифугованого обладнання, розробляє та виготовляє рiзноманiтне 

обладнання практично для всiх галузей, у тому числi i атомної енергетики. 

 

За 9 мiсяцiв 2021 року АТ "Сумське НВО" реалiзувало продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на суму 

738 643 тис. грн.. Iз загального обсягу реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  поставки 

на експорт становили  21 115 тис. грн. або 2,9 % ( з них - до країн далекого зарубiжжя -11 956 

тис. грн.). 

 

Органiзацiйна структура товариства затверджена протоколом Наглядової ради №30/08- 2021  

вiд 30.08.2021 року. До складу Товариства входять спецiалiзованi виробництва: заготiвельне, 

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

обладнання. 

 

Злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення протягом 9 мiсяцiв  2021 року не 

вiдбувалось. 

 

Зазначенi подiї, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду не мали значного впливу на промiжну 

фiнансову звiтнiсть. 

 

Опис основних ризикiв та невизначеностей. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 протягом 9 

мiсяцiв  2021 року роцi були: 

 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;  

- непередбаченi дiї державних органiв;  

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

- поширенню у свiтi та на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, та невизначенiсть щодо строкiв закiнчення карантину 

спричиненого коронавiрусом; 

- вiдтiк висококвалiфiкованого та квалiфiкованого персоналу; 

- зрив термiнiв розробки конструкторської та технологiчної документацiї; 

- недостатня кiлькiсть фiнансових засобiв. 
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 

 
Генеральний директор АТ "Сумське НВО" Забiцький В.В., який пiдписав промiжну фiнансову 

звiтнiсть, складену станом на 30.09.2021р., пiдтверджує, що, наскiльки це йому вiдомо, 

промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi ("МСФЗ"), що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, i про те, що промiжний звiт керiвництва 

включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 

Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". 

 

 

 

 

 


