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Титульний аркуш 
 

10.11.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 18-7/897 

(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) 

 

 

Консолідована проміжна фінансова звітність 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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 iнфраструктури 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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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: 210 

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 9 830 7 917 

    первісна вартість 1001 33 045 33 045 

    накопичена амортизація 1002 ( 23 215 ) ( 25 128 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 48 128 48 175 

Основні засоби 1010 210 393 189 007 

    первісна вартість 1011 394 092 376 879 

    знос 1012 ( 183 699 ) ( 187 872 ) 

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 318 842 318 842 

    інші фінансові інвестиції 1035 15 624 15 624 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 1 390 1 390 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0 
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фондах 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 604 207 580 955 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 869 187 362 829 

Виробничі запаси 1101 111 151 92 458 

Незавершене виробництво 1102 197 827 184 093 

Готова продукція 1103 21 910 62 211 

Товари 1104 538 299 24 067 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 628 573 247 914 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 22 421 18 462 

    з бюджетом 1135 7 503 6 409 

    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 1 231 993 1 352 536 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 18 539 4 969 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 18 539 4 969 

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 89 311 110 096 

Усього за розділом II 1195 2 867 527 2 103 215 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 471 734 2 684 170 

 

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 (10 864 978) (12 045 487) 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
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Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 (335) (335) 

Усього за розділом I 1495 (10 064 680) (11 256 185) 

    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 4 704 435 4 421 815 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 168 902 2 065 224 

    розрахунками з бюджетом 1620 176 826 393 507 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 894 

    розрахунками зі страхування 1625 75 353 89 450 

    розрахунками з оплати праці 1630 244 428 233 257 

    одержаними авансами 1635 616 516 129 481 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 3 206 2 177 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 5 183 035 6 255 638 

Усього за розділом IІІ 1695 13 172 701 13 590 549 

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 3 471 734 2 684 170 

 

Керівник                     Забiцький В.В. 

 

Головний бухгалтер                    Клименко В.М. 
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КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

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

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 812 076 657 225 

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 ( 779 268 ) ( 604 662 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 32 808 52 563 

    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 95 647 271 681 

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 ( 29 402 ) ( 77 487 ) 

Витрати на збут 2150 ( 3 154 ) ( 10 630 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 290 845 ) ( 531 427 ) 

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 ( 1 194 946 ) ( 295 300 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 493 464 184 

Інші доходи 2240 10 014 1 615 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 489 752 ) ( 1 689 752 ) 

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 ( 1 190 147 ) ( 1 990 249 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1 358) 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 1 191 505 ) ( 1 990 249 ) 

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 (1 191 505) (1 990 285) 

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

2470 (1 191 505) (1 990 248) 

    неконтрольованій частці 2475 0 (1) 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 (1 191 505) (1 990 284) 

    неконтрольованій частці 2485 0 (1) 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 242 333 288 928 
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Витрати на оплату праці 2505 28 426 137 113 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5 972 29 274 

Амортизація 2515 16 329 21 832 

Інші операційні витрати 2520 1 153 686 145 774 

Разом 2550 1 446 746 622 921 

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 (16,761690) (27,998160) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 (16,761690) (27,998160) 

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

 

 

 

Керівник                     Забiцький В.В. 

 

Головний бухгалтер                    Клименко В.М. 
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КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

 

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

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 262 026 287 015 

Повернення податків і зборів 3005 0 1 223 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 1 206 

Цільового фінансування 3010 310 351 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 301 290 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2 381 1 379 

Надходження від повернення авансів 3020 4 22 744 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 228 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 71 409 55 061 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 141 887 ) ( 154 494 ) 

Праці 3105 ( 16 172 ) ( 104 556 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 663 ) ( 29 529 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 348 ) ( 27 705 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 464 ) ( 509 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 252 ) ( 1 184 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1 632 ) ( 26 012 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 18 788 ) ( 27 402 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 100 ) 

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 ( 171 416 ) ( 234 744 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -17 917 -209 216 

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 0 178 

    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 ( 939 ) ( 100 ) 

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 8 203 54 270 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 29 298 234 451 

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 ( 30 503 ) ( 79 682 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 601 ) ( 3 179 ) 

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 -3 806 151 590 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -13 520 -3 356 

Залишок коштів на початок року 3405 18 539 24 414 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (50) 512 

Залишок коштів на кінець року 3415 4 969 21 570 

 

 

Керівник                            Забiцький В.В. 

 

Головний бухгалтер                        Клименко В.М. 



10 

 

КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання" 
за ЄДРПОУ 05747991 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  
Код 

рядка 

Зареєстров

аний 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резер

вний 

капіт

ал 

Нерозподіле

ний 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоп

лачен

ий 

капіта

л 

Вилуч

ений 

капіта

л 

Всього 

Некон

трольо

вана 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 4000 710 850 89 783 0 0 (10 853 858) 0 0 (10 053 225) (335) (10 053 560) 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інші зміни  4090 0 0 0 0 (11 120) 0 0 (11 120) 0 (11 120) 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 710 850 89 783 0 0 (10 864 978) 0 0 (10 064 345) (335) (10 064 680) 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 (1 191 505) 0 0 (1 191 505) 0 (1 191 505) 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

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

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

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

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Виплати власникам  

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 (10 996) 0 0 (1 180 509) 0 0 (1 191 505) 0 (1 191 505) 

Залишок на кінець року  4300 710 850 78 787 0 0 (12 045 487) 0 0 (11 255 850) (335) (11 256 185) 

 

 

Керівник              Забiцький В.В. 

 

Головний бухгалтер             Клименко В.М. 



12 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

Примітки до проміжної консолідованої фінансової звітності 

 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" 

за 9 місяців 2021 року станом на 30 вересня 2021 року 

(в тисячах українських гривень) 

 

 

 

1. Загальна інформація 

 

1.1. Повна назва:  

 

Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (далі -АТ 

"Сумське НВО" або Товариство). 

 

1.2. Код ЄДРПОУ: 05747991. 

 

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

товариства- приватне. 

 

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

 

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

цукрозаводчикiв i бельгійських iнвесторiв Сумських машинобудiвних майстерень. За роки свого 

розвитку машинобудiвнi майстернi перетворились у велике пiдприємство, вiдоме як "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе". У лютому 1994 року 

об'єднання шляхом корпоратизацiї перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В.Фрунзе". Дата державної реєстрації - 28 

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

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

"публічне акцiонерне товариство". Змiнами до Статуту Товариства від 01.09.2015р., внесеними 

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

змiнено найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудівне 

науково-виробниче об'єднання". Змiнами до Статуту товариства, внесеними рiшенням 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв 26.07.2019 року (протокол № 34), було змiнено 

найменування товариства на Акцiонерне товариство "Сумське машинобудівне 

науково-виробниче об'єднання". На момент створення акцiонерного товариства його єдиним 

засновником була держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового 

комплексу i конверсiї України. 

 

 Наразi акцiонерами товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї 

товариства у процесi приватизацiї, на вторинному ринку цінних паперів, а також у порядку 

спадкування громадян, правонаступництва юридичних осіб та у інших випадках, передбачених 

чинним законодавством. Держава акціями Товариства не володіє. 

 

 Особами, які володіють більше 5% акцій АТ "Сумське НВО", є: ПРОСЦЕНО ТРЕЙДІНГ 
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ЛІМІТЕД (Кіпр) - 13,512435% та РЕПЕНІО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (REPENIO HOLDING 

LIMITED) (Кіпр) - 83,911186%. 

 

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

 

1.7. Середня кількість працівників Групи за 9 місяців 2021 року складала - 210 осіб. 

 

1.8. Основні види діяльності: 

 

  виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13); 

 

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

(КВЕД  28.99); 

 

  лісопильне та стругальне виробництво (КВЕД 16.10);  

 

  виробництво дерев'яної тари (КВЕД 16.24);  

 

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

 

  професійно-технічна освіта (КВЕД 85.32);  

 

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

 

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

консультування в цих сферах; (КВЕД 71.12); 

 

  дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 

(КВЕД 72.19); 

 

  ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 

(КВЕД  33.12); 

 

  установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20). 

 

 

1.9. Опис основних видів діяльності. 

 

АТ "Сумське НВО" як науково-технічна організація веде діяльність за напрямками: 

виготовлення обладнання для нафтової та газової промисловості, хімічного виробництва, 

насосного та центрифугованого обладнання, розробляє та виготовляє різноманітне обладнання 

практично для всіх галузей, у тому числі і атомної енергетики. 

 

За 9 місяців 2021 року Група реалізувала продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 812 076 тис. 

грн.. Із загального обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  поставки на експорт 

становили  41 370 тис. грн. або 5,1 % ( з них - до країн далекого зарубіжжя - 14 750 тис. грн.). 

 

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

2021  від 30.08.2021 року. До складу Групи входять спеціалізовані виробництва: заготівельне, 

виробництво ГПА і компресорів, хімічного обладнання, виробництво АЕН та комплектуючого 
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обладнання; представництво в місті Києві, філії в Азербайджані та Туркменістані; 

відокремлений підрозділ "Оздоровчий дитячий центр "Чайка" і санаторій-профілакторій. 

Дочірніми компаніями АТ "Сумське НВО" станом на 30 вересня 2021 року були товариства з 

обмеженою відповідальністю: "Фрунзе-Профіль", "Маш-Сервіс", "Суми-Електрод", 

"Фрунзе-Ювілейна", "Сумиспортінвест", "ПроектЕнергоСервіс". Злиття, приєднання, поділ, 

виділення, перетворення протягом 9 місяців  2021 року не відбувалось. 

 

2. Суттєві положення облікової політики 

 

При складанні цієї проміжної консолідованої фінансової звітності Група дотримувалась тих 

самих принципів облікової політики і методів обчислення, як і при складанні річної 

консолідованої фінансової звітності за 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року. Нижче наведені 

основні принципи облікової політики.  

 

2.1. Основні засоби 

 

Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи): 

 

- земельні ділянки; 

- будівлі, споруди і передавальні пристрої; 

- машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); 

- транспорті засоби; 

- інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

- інші основні засоби. 

 

Первісна оцінка об'єктів всіх груп основних засобів здійснюється за  собівартістю, що включає 

ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які 

безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, 

необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об'єкта та 

відновлення території, зобов'язання за якими товариство на себе бере. 

 

Подальша оцінка основних засобів здійснюється за моделлю переоцінки. Частота переоцінок 

залежить від змін справедливої вартості активів. При переоцінці об'єкту основних засобів 

накопичена амортизація на дату переоцінки віднімається із загальної балансової вартості активу, 

а чиста вартість трансформується в переоцінену вартість цього активу. Якщо балансова вартість 

активу збільшилася в результаті переоцінки, збільшення визнається в іншому сукупному доході 

та накопичується у власному капіталі під назвою "Капітал у дооцінках". Зменшення  балансової 

вартості активу відображається в іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо 

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

балансової  вартості  активу  визнається через прибуток (збиток). Дооцінка, що входить до 

власного капіталу об'єкта основних засобів, що використовується, переноситься на 

нерозподілений прибуток частинами  в розмірі різниці між амортизацією, що базується на 

переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на первісній вартості 

активу. У разі, якщо актив вибуває з використання  або ліквідується сума дооцінки цього 

активу, що залишилась, переноситься прямо на нерозподілений прибуток. 

 

Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати по мірі здійснення. 

Вартість заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були 

замінені, списуються. 
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Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу 

протягом терміну їх експлуатації. 

 

Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням  

прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються 

один раз на рік. 

 

2.2. Нематеріальні активи 

 

Нематеріальні активи - немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути 

ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають 

внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути 

відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що 

майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть Групі та собівартість 

активу можна достовірно оцінити. 

 

В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна 

оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 

збитків від зменшення корисності. 

 

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням 

прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються 

один раз на рік. 

 

2.3. Інвестиційна нерухомість 

 

Інвестиційна нерухомість - це нерухоме майно, яким товариство володіє для здобуття доходу від 

здачі його в оренду або від збільшення його вартості, або для обох цих цілей. Первісна оцінка 

проводиться за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Подальша оцінка здійснюється за 

моделлю справедливої вартості.  

 

Прибутки або збитки в результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості 

відносяться на прибуток або збиток. 

 

Критерії, що застосовуються товариством для відділення інвестиційної нерухомості від 

нерухомості, зайнятою власником (основні засоби): 

 

- частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збільшення капіталу, 

та частку, яка утримується для використання в основній діяльності Товариства, можна продати 

окремо; 

- якщо такі частки не можна продати окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, 

якщо тільки незначна, не більше 10%, її частка утримується для використання в основній 

діяльності. 

 

2.4. Незавершені капітальні інвестиції 

 

Незавершеними капітальними  інвестиціями  є вартість основних засобів, будівництво яких ще 

не завершене. Амортизація на ці активи не нараховується до моменту їх введення в 

експлуатацію. Незавершене капітальне будівництво включає вартість будівельних робіт, суму 

інжинірингових робіт, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати.  
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По закінченню будівництва актив буде переведену у відповідну групу основних засобів.  

Амортизація буде нараховуватись з наступного місяця, після введення об'єктів в експлуатацію. 

 

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

 

Незавершене будівництво інвестиційної нерухомості відображається як інвестиційна 

нерухомість. 

 

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

 

Група відображає у консолідованій фінансовій звітності фінансові активи та нефінансові активи. 

 

Фінансові активи  

 

Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли 

товариство стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до 

цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива 

вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою 

собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності. 

 

Станом на кожну звітну дату Група оцінює, чи існують об'єктивні свідчення того, що корисність 

дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської заборгованості 

зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в 

наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення 

може бути об'єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення 

корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується. Сторнування не 

повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує суму, що її мала б 

амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування.  

 

Резерв під очікувані кредитні збитки нараховується в процентному відношенні залежно від 

періоду прострочення заборгованості від 366 до 730 днів - 10%, від 730 до 1095 днів - 20%, 

більше 1095 днів - 100%. 

 

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

обсязі непов'язаний третій стороні без додаткових обмежень на продаж. 

2.6. Запаси 

 

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів 

включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час 

доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В 

балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою з двох величин: 

первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) 

відображається з одночасним визнаннями збитків. Вартість готової продукції і незавершеного 

виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і 

відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на підставі нормативної виробничої 

потужності. 

 

Вартість рекламних запасів  відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість одиниць 
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запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної 

собівартості.  

 

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

 

Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли 

Група не використовує їх в господарській діяльності, Керівництво має тверді наміри їх продати 

протягом одного року з дати класифікації, ймовірність продажу висока, актив чи група можуть 

бути негайно продані в поточному стані. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи 

вибуття оцінюються по найменшій з двох величин - балансовій вартості чи справедливій 

вартості за виключенням затрат на продаж.  

 

Доходи та витрати  від припиненої діяльності обліковуються окремо  від доходів та витрат від 

діяльності, що продовжується. Результат, за виключенням податків, відображається в звіті про 

сукупні доходи та витрати. 

 

Основні засоби та нематеріальні активи, які класифікуються як необоротні активи, утримувані 

для продажу, не амортизуються.  

 

2.8. Гроші та їх еквіваленти  

 

Кошти на депозитних рахунках з терміном погашення більше 3 місяців відображається в 

звітності як поточні фінансові інвестиції, з терміном погашення більше 12 місяців - як інші 

довгострокові фінансові інвестиції.  

 

2.9. Фінансові ризики, цілі та політика управління   

 

Групі  притаманні наступні ризики: 

 

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

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

- кредитний ризик; 

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

Товариством. 

 

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

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

негативного впливу на фінансові результати Групи.  

 

2.10. Забезпечення 

 

Забезпечення визнаються тоді, коли Група має поточне юридичне або конструктивне 

зобов'язання, яке виникло у результаті минулих подій і ймовірно, що для погашення цього 

зобов'язання потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди та 

розмір таких зобов'язань можна достовірно оцінити. 

 

Забезпечення створюються Групою для відшкодування наступних (майбутніх) витрат: 

 

- виплату відпусток працівникам; 

- виконання гарантійних забезпечень; 
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- реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності; 

- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів  визнається  в сумі очікуваного 

збитку тоді, коли витрати для виконання зобов'язань перевищують доходи від контракту. 

 

Залишок забезпечення переглядається  кожний рік станом на 31 грудня і у разі потреби 

коригується (збільшується, зменшується). 

 

2.11. Умовні зобов'язання та умовні активи 

 

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

примітках до окремої фінансової звітності, за  виключенням випадків коли ймовірність відтоку 

ресурсів у результаті погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансі (Звіті про 

фінансовий стан), але розкривається у примітках до окремої фінансової звітності у тому 

випадку, коли існує вірогідність надходження економічних вигід. 

 

2.12. Доходи та витрати 

 

Оцінка та визнання доходу здійснюється Групою в порядку, передбаченому МСФЗ 15 "Дохід від 

договорів з клієнтами" із застосуванням п'ятикрокової  моделі: 

 

- ідентифікація договору (контракту); 

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

- визначення ціни договору (операції); 

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

- визнання доходу. 

 

Виручка від надання послуг визнається в момент завершення робіт.  

 

Процентний дохід та витрати за всіма фінансовими інструментами, що оцінюються за 

амортизованою собівартістю, та фінансовими активами, доступними для продажу, визнаються з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентний дохід включається до складу 

фінансових доходів в Консолідованому звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 

дохід).  

Дивіденди визнаються в момент встановлення права Групою на їх отримання.  

 

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду,  оцінюється  за 

прямолінійним методом протягом строку оренди. 

 

Витрати за позиками включають сплату відсотків та інші витрати, понесені Групою у зв'язку з 

отриманням позик. Витрати за позиками, які пов'язані з придбанням, будівництвом чи 

виробництвом активу, який обов'язково потребує  довготривалого періоду для його підготовки 

до використання або продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі 

інші витрати за позиками відносяться до витрат в тому періоді, в якому були понесені. Група 

капіталізує витрати за позиками, що понесені у зв'язку з придбанням, будівництвом чи 

виробництвом активу, який обов'язково потребує  довготривалого періоду для його підготовки 

до використання або продажу. 

 

2.13. Зобов'язання 

 

Група відображає у консолідованій фінансовій звітності фінансові та нефінансові зобов'язання. 
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Фінансові зобов'язання 

 

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

операції, а після первісного визнання враховується за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотка. 

 

Первісна вартість отриманих банківських кредитів приймається рівній фактично отриманих 

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

 

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

використанням методу ефективної ставки відсотка. 

 

Амортизована вартість є поточною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, 

дисконтованих з використанням ринкової ставки відсотка. Різниця між первісною сумою 

заборгованості і її дисконтованою вартістю є сумою амортизації. 

 

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

впродовж усього періоду погашення заборгованості. 

 

У випадку, коли різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є 

несуттєвою (наприклад, для поточних фінансових зобов'язань), Група не відображає 

перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, а 

визнає заборгованість у консолідованій фінансовій звітності за первісною вартістю. 

 

Припинення визнання фінансових зобов'язань  

 

Група  припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і лише тоді, коли зобов'язання 

товариства врегульовані або анульовані або термін їх дії закінчився. 

 

 

Нефінансові зобов'язання 

 

Зобов'язання, які не є фінансовими зобов'язаннями, первісно визнаються за ціною операції. 

 

2.14. Винагороди працівникам  

 

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок відносно працівників Групи, щорічна оплата 

відпустки і оплата тимчасової непрацездатності, премії та негрошова винагорода (медичне 

обслуговування) нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються 

працівниками Товариства. 

 

Пенсії та інші  винагороди працівникам по закінченні трудової діяльності 

 

Згідно з вимогами законодавства України, державна пенсійна система передбачає розрахунок 

поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат 

працівникам. Після виходу працівників на пенсію майже усі виплати працівникам здійснюються 

із Пенсійного фонду.  

 

Товариство бере  участь в державному пенсійному плані з визначеною виплатою, який 
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передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на певних робочих місцях зі 

шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому 

працівникові щомісячні пенсії до того часу, поки цей працівник, не досягне звичайного 

пенсійного віку.  

 

Щомісячно Товариство сплачує грошові кошти до Пенсійного Фонду та накопичує зобов'язання 

перед теперішніми працівниками. Пенсійне забезпечення розраховується за формулою, яка, в 

числі іншого, визначається середньою заробітною платою кожного працівника, його загальним 

трудовим стажем і загальним стажем роботи на певних посадах (за категоріями "Списку № 1" і 

"Списку № 2").  

 

Окрім обов'язкового фінансування пільгових державних пенсій, Товариство добровільно надає 

своїм працівникам ряд довгострокових соціальних пільг, визначених Колективним договором, 

що пов'язані з виплатами до ювілейних дат та при виході на пенсію. Всі ці пільги носять 

характер планів з визначеною виплатою. 

 

Таким чином, програма Товариства складається з пенсійних та довгострокових соціальних пільг. 

Пенсійні виплати складають основну частину програми. 

 

Зобов'язання з визначеною виплатою розраховується щорічно незалежними  актуаріями із 

застосуванням методу прогнозної умовної одиниці. Стандарт вимагає застосовувати для інших 

довгострокових винагород працівникам спрощений метод обліку. На відміну від методу обліку, 

що вимагається для винагород по закінченню трудової діяльності, в рамках даного методу 

переоцінки (актуарні прибутки/збитки) не визнаються у складі іншого сукупного доходу. 

 

2.15. Виплати, основані на акціях 

 

Дивіденди відображаються  в тому періоді, в якому вони оголошені. Інформація про дивіденди, 

що оголошені після звітного періоду, але до того, як консолідована фінансова звітність була 

затверджена до випуску, відображається  в примітці "Події  після закінчення звітного періоду". 

 

Базисний прибуток (збиток) на акцію обчислюється шляхом ділення прибутку (збитку), на 

середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу протягом звітного періоду 

(знаменник). 

 

2.16. Податок на прибуток. 

 

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

розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та 

відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають 

внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених 

податкових зобов'язань. 

 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають 

оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи 

зобов'язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний 

прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за 

винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання 

активу або зобов'язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, 



21 

 

коли відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового 

зобов'язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому 

самому періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути 

віднесений на попередній або послідуючий період. У випадках, коли немає достатніх 

відстрочених податкових зобов'язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив 

відображається в тій мірі, в якій ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку 

в майбутніх періодах. 

 

2.17. Операції з пов'язаними сторонами 

 

В ході своєї звичайної діяльності Група здійснює операції із пов'язаними сторонами. Товариство 

до пов'язаних сторін  відносить: 

 

- юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія); 

- юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу 

суттєво впливати на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу 

суттєво впливати на діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного 

капіталу товариства); 

- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії; 

- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим 

учасником; 

- фізичних осіб - членів провідного управлінського персоналу компанії; 

- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво 

впливати на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії. 

 

Операції із пов'язаними сторонами відображаються  за справедливою вартістю. Основою для 

судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов'язаними сторонами. 

 

2.18. Взаємозалік статей активів та зобов'язань 

 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання згортаються, а в балансі відображається згорнутий 

залишок, тільки якщо Група має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має 

намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. При 

обліку передачі фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, Група 

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

 

2.19. Виправлення помилок і зміни у консолідованих фінансових звітах.  

 

У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про 

елементи фінансових звітів: 

 

1. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до 

затвердження фінансових звітів до випуску. 

2. Товариство  виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому 

комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом: 

a) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому 

відбулася помилка; або 

 

б) перерахування залишків активів, зобов'язань та власного капіталу на початок періоду за 

самий перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з 
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відображених попередніх періодів. 

 

Помилку попереднього періоду Група виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за 

винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або 

кумулятивний вплив помилки.  Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період 

помилки щодо порівняльної інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, 

Група перераховує залишки активів, зобов'язань та власного капіталу на початок самого 

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

періодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний  вплив, на початку поточного періоду, 

помилки на всі попередні періоди, Група перераховує порівняльну інформацію для виправлення 

помилки перспективно з самої першої можливої дати. 

 

2.20. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики. 

 

Підготовка консолідованої фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу Групи 

формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової 

політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на 

розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов'язань. Фактичні результати можуть 

відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно 

переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони 

переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки. 

 

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання є 

ціни котирування на активному ринку Мета визначення справедливої вартості для фінансового 

інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку - отримати ціну, за 

якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на 

найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ.  

 

Поріг суттєвості щодо окремих об'єктів обліку 

 

Поріг суттєвості визначається з метою обґрунтованого розмежування облікової та іншої 

інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів консолідованої 

фінансової звітності. Суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в 

консолідованому фінансовому звіті і консолідованих примітках до нього може вплинути на 

рішення його користувачів.  

 

3. Зміни в важливих оцінках, професійних судженнях і припущення в застосуванні облікової 

політики 

 

Протягом 9 місяців 2021 року змін не відбулось. 

 

4.  Перекласифікація та виправлення помилок в консолідованій фінансовій звітності 

 

У звітному періоді Групою виявлено наступні помилки за попередній звітній період, що 

підлягають коригуванню, з одночасним збільшенням статті "Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)" на 11 120 тис. грн.. Було змінено наступні статті фінансової звітності: 

 

  збільшено інші оборотні активи на 2 224 тис. грн.; 

  збільшено інші поточні зобов'язання на 13 344 тис. грн. 
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5. Пояснення подій та операцій, які є значними для розуміння змін у консолідованому 

фінансовому стані та в результатах діяльності товариства після закінчення періоду останньої 

консолідованої річної звітності.  

 

Нижче наведена інформація щодо подій та операцій Групи за звітний період. 

 

Станом на 30 вересня 2021 року Група не мала нематеріальних активів з обмеженим правом 

володіння та нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов'язань. 

 

Протягом звітного періоду змін методів амортизації та строків корисного використання 

нематеріальних активів не було. 

 

Протягом звітного періоду переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась. 

 

Збитки від зменшення корисності основних засобів, нематеріальних активів та інших активів 

протягом 9 місяців 2021 року не визнавались. 

 

Протягом 9 місяців 2021 року було введено основних засобів на загальну суму 1 118  тис. грн.  

 

Дохід від продажу основних засобів за 9 місяців 2021 року склав 11 295 тис.грн. 

 

Балансова вартість основних засобів, що передані в заставу, станом на 30.09.2021 р. складає 31 

824 тис. грн. 

 

Протягом 9 місяців 2021 року дивіденди не нараховувались і не виплачувались. 

 

В період 9 місяців 2021 року приведення балансової вартості запасів до чистої вартості 

реалізації не здійснювалось. Коригування балансової вартості запасів, раніше приведених до 

чистої вартості реалізації протягом звітного періоду, складає 1 161,4 тис. грн.. 

 

Витрати, пов'язані із судовими справами, протягом 9 місяців 2021 року, склали 4 756 тис. грн. 

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

 

6. Події після закінчення проміжного періоду 

 

Після 30 вересня 2021 року подій, які б суттєво вплинули на показники проміжної 

консолідованої фінансової звітності Групи або потребували б окремого висвітлення, не 

відбулося. 

 

 

 

 

Генеральний директор           _______________         Забіцький Володимир Вікторович   

 

 

 

Головний бухгалтер             ________________        Клименко Володимир Миколайович 


