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 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    Лук'яненко В.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-

виробниче об'єднання - Iнжинiринг" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00205618 

4. Місцезнаходження: 40009, Україна, Сумська обл., Ковпакiвський р-н, Суми, Iллiнська, буд. 13 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 61-06-99, (0542) 77-00-82 

6. Адреса електронної пошти: info@frunze.com.ua 

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

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

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2021, протокол №30/04-2021 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

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

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

DR/00001/APA 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://frunze.com.ua/pro-

kompaniju/akcioneram/informaciya-

emitentu/ 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi (згiдно з чинним 

законодавством розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим для Товариства). 

4. Посади корпоративного секретаря в Товариствi немає. Функцiї корпоративного секретаря 

виконує департамент правового забезпечення. 

5. Договiр з рейтинговим агентством не укладався. 

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

Iнжинiринг" (надалi - Товариство) є новим найменуванням Приватного акцiонерного 

товариства "Укрхiмпроект". Приватне акцiонерне товариство "Укрхiмпроект" є новим 

найменуванням Публiчного акцiонерного товариства "Укрхiмпроект". Публiчне  акцiонерне 

товариство "Укрхiмпроект" є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Укрхiмпроект". Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхiмпроект" засноване наказом 

Мiнiстерства промисловостi України вiд "30" вересня 1994 року № 314 шляхом перетворення 

Українського державного iнституту по проектуванню пiдприємств основної хiмiчної 

промисловостi (УКРДIПРОХIМ) 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 промисловостi України.  

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. 

17. 2) Облiгацiї не випускалися. 

17. 3) Iншi цiннi папери не випускалися. 

17. 4) Похiднi цiннi папери не випускалися. 

17. 5) Борговi цiннi папери не випускалися. 

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

18. Емiсiї цiльових облiгацiй не було. 

19. Iнформацiя вiдсутня. 

21. Обмеження вiдсутнi. 

22. Обмеження вiдсутнi. 

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

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

правочинiв (згiдно з чинним законодавством розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим для 

Товариства). 

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

цiєї iнформацiї не є обов'язковим для Товариства). 

27. Iнформацiї про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (згiдно з 

чинним законодавством розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим для Товариства). 

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

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не було. 

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

паперiв, не має. Борговi цiннi папери не випускались. 

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

вiдсутнi. 

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

здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi. 

35. Особлива iнформацiя "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" з датою 

виникнення подiї 26.11.2019р. та датою розмiщення 17.02.2020р. є виправленою особливою 

iнформацiєю, розмiщеною на пiдставi "Спростування" вiд 17.02.2020р. 

36. 37. 38. Iпотечнi облiгацiї не випускались. 

39. 40. Iпотечнi сертифiкати не випускались. 

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

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

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

Iнжинiринг" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 18.10.1994 

4. Територія (область) 

 Сумська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 2877024 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 2765 

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

 71.11 - Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

 28.12 - виробництво гiдравлiчного та пневматичного устатковання 

 28.13 - виробництво iнших помп i компресорiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Банк Альянс", МФО 300119 

2) IBAN 

 UA233001190000026002021896001 

3) поточний рахунок 

 UA233001190000026002021896001 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Банк Альянс", МФО 300119 

5) IBAN 

 UA233001190000026002021896001 

6) поточний рахунок 

 UA233001190000026002021896001 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕХНОГАЗ-С" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 43287900 

4) Місцезнаходження 

 40004, Сумська обл., мiсто Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 58 

5) Опис  

 Юридична особа створена 11.10.2019 року, номер запису 1 632 102 0000 016978.  

Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 07.10.2019р., протокол №07/10-2019/1, створено ТОВ 



"ТЕХНОГАЗ-С" з єдиним учасником ПрАТ "Укрхiмпроект" (пiсля змiни найменування - АТ 

"СМНВО-Iнжинiринг"), статутний капiтал 50000,00 грн. Частка АТ "СМНВО-Iнжинiринг" в 

статутному капiталi ТОВ "ТЕХНОГАЗ-С" складає 100%. 

Види дiяльностi ТОВ " ТЕХНОГАЗ-С": 

20.11 Виробництво промислових газiв. 

46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами. 

09.07.2020р., протокол №09/07-2020, Наглядовою радою АТ "СМНВО-Iнжинiринг" (далi - 

Товариство) було прийнято рiшення про надання згоди на укладення мiж Товариством та 

Контрагентом договору купiвлi-продажу частки (50000,00 грн.) у статутному капiталi ТОВ 

"Техногаз-С". 10.07.2020 р., вiдбувся продаж ТОВ "Техногаз-С". 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ 

МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - IНЖИНIРИНГ" В М. КИЄВI 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 01010, Київська обл., Печерський р-н р-н, м.Київ,  ВУЛИЦЯ ОМЕЛЯНОВИЧА-

ПАВЛЕНКО, будинок 4/6 

3) Опис 

 Код ЄДРПОУ ВП: 43587309 

20.12.2019р., протокол 20/12-2019, Наглядовою радою АТ "СМНВО - Iнжинiринг" (далi - 

Товариство) було прийнято рiшення про створення представництва Товариства в м. Києвi. 

Повне найменування - Представництво Акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання - Iнжинiринг " в м. Києвi (далi - Представництво). Скорочене 

найменування - Представництво АТ "СМНВО-Iнжинiринг" в м. Києвi.  

Мiсцезнаходження (адреса) Представництва: Україна, 01010, м. Київ, вул.Михайла 

Омеляновича-Павленко, буд. 4/6.  

Представництво виконує функцiї представництва iнтересiв Товариства в органах державної 

влади та мiсцевого самоврядування, в тому числi судових, податкових i митних органах 

України, iнших установах, органiзацiях i пiдприємствах, а також виконує iншi юридичнi дiї в 

iнтересах Товариства. 

1) Найменування 

 IНСТИТУТ "НАФТОХIМПРОЕКТ" АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ 

МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ -IНЖИНIРИНГ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40009, Сумська обл., Ковпакiвський р-н р-н, м.Суми, ВУЛИЦЯ IЛЛIНСЬКА, 

будинок 13 

3) Опис 

 21.02.2020р., протокол №21/02-2020, Наглядовою радою АТ "СМНВО-Iнжинiринг" 

прийнято рiшення про створення вiдокремленого структурного пiдроздiлу - Iнститут 

"Нафтохiмпроект" АТ "СМНВО-Iнжинiринг". 

1) Найменування 

 Оздоровчий дитячий центр "Чайка" АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40010, Сумська обл., - р-н, м.Суми, вул.Пiщанська, буд.72-1 

3) Опис 

 26.02.2020р., протокол №26/02-2020, Наглядовою радою АТ "СМНВО-Iнжинiринг" 

прийнято рiшення про створення вiдокремленого структурного пiдроздiлу - Оздоровчий 

дитячий центр "Чайка" АТ "СМНВО - Iнжинiринг". 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 818/670/16 Верховний суд АТ "СМНВО-

Iнжинiринг" 
ГУ ДПС у Сумськiй 

обл 

- Про визнання противоправними 

та скасування податкових 

повiдомлень-рiшень (428249 

грн.) 

12.03.2018 

Справа 

передана на 

розгляд до 

Верховного 

суду 

Опис: 

Позов ПАТ "Укрхiмпроект" (АТ "СМНВО-Iнжинiринг") до Головного управлiння Державної фiскальної служби у Сумськiй областi про визнання протиправними та 

скасування податкових повiдомлень-рiшень. 12.03.2018 Справа передана на розгляд до Верховного суду. 

2 1840/2824/18 Верховний суд АТ "СМНВО-

Iнжинiринг" 
ГУ ДПС у Сумськiй 

обл 

- Скасування податкових  

повiдомлень-рiшень вiд 

08.05.2018г. про дорахування 

ПДВ в розмiрi 2984385грн., 

податку на прибуток - 31262грн. 

Справа 

передана на 

розгляд до 

Верховного 

суду 

Опис: 

1) 03.09.2018р. Рiшенням Сумського окружного адмiнiстративного суду в задоволеннi позову вiдмовлено в повному обсязi.  

2) постановою 2-го апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 05.02.2019р. рiшення суду 1-ої iнстанцiї залишено без змiн. 

3) 01.04.2019р. ВС вiдприто касацiйне провадження. 

3 480/107/20 Другий апеляцiйний 

адмiнiстративний 

суд 

АТ "СМНВО-

Iнжинiринг" 
ГУ ДПС у Сумськiй 

обл 

- Скасування податкових  

повiдомлень-рiшень вiд 

08.05.2018г. про дорахування 

ПДВ в розмiрi 2984385грн., в 

частинi -  227600 грн. 

Подано скаргу. 

Справа 

перебуває на 

розглядi 

Другого 

апеляцiйного 

адмiнiстративно

го суду 

Опис: 

1) 29.09.2020р. Рiшенням Сумського окружного адмiнiстративного суду в в задоволеннi позову вiдмовлено в повному обсязi.  

2) 06.11.2020р. Подано апеляцiйну скаргу. 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 №0047465404, 

19.06.2020 

м.Суми  ГУ ДПС у 

Сумськiй обл. 

Штраф за затримку 

реєстрацiї 

податкових 

накладних 

Сплачено штраф у 

розмiрi 14 889,79 грн. 

Опис: 

- 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

До складу  АТ "СМНВО-Iнжинiринг" (далi - Товариство, АТ) входять спецiалiзованi 

виробництва: заготiвельне i мiжзаводської кооперацiї, виробництво ГПА i компресорiв, 

хiмiчного обладнання, виробництво атомних енергетичних насосiв та комплектуючого 

обладнання; iнститут "Нафтохiмпроект"; оздоровчий дитячий центр "Чайка"; представництво в 

мiстi Київ. Виробничi пiдроздiли пiдприємства забезпеченi необхiдним технологiчним 

обладнанням для виготовлення високоякiсної конкурентоспроможної продукцiї. Рiвень 

використання виробничих потужностей АТ задовiльний. 

Протягом 2020 року до "Органiзацiйної структури управлiння Товариства були внесенi та 

затвердженi наступнi змiни:  

1. Протоколом засiдання Наглядової Ради №06/04-2020/1 вiд 06.04.2020р., згiдно з 

рiшенням генерального директора, затвердженi наступнi змiни. 

Створення в АТ: 

- "Ковальського цеху 30" (Цех 30) у складi заготiвельного виробництва, з метою збiльшення 

обсягiв виробництва поковок та розширення номенклатури виробiв ковальського виробництва 

для власних потреб у заготовках, та виробництва поковок для  реалiзацiї стороннiм споживачам. 

- "Ливарно-пресової дiльницi 29" (Дiльниця 29), з безпосереднiм пiдпорядкуванням директору 

виробництва АЕН та КО, з метою вiдновлення в акцiонерному товариствi виробництва 

алюмiнiєвого профiлю. 

 

Вдосконалення органiзацiйної структури управлiння АТ: 

- Посада "Директор з персоналу" трансформована в посаду "Директор з кадрових питань та 

побуту", з метою подальшого соцiального розвитку акцiонерного товариства,  вирiшення 

побутових питань робiтникiв в процесi органiзацiї виробництва та приведення територiї 

товариства в належний стан. 

- Структурний пiдроздiл "Управлiння реалiзацiї комплексних проектiв" (УРКП) перейменовано 

у "Вiддiл реалiзацiї комплексних проектiв" (ВРКП), в зв'язку зi зменшенням планової штатної 

чисельностi пiдроздiлу. 

- "Вiддiл юридичної пiдтримки" (ВЮП) введено до складу "Управлiння продажiв" (УПр), з 

безпосереднiм пiдпорядкування заступнику директора з продажiв-начальнику УПр. 

- "Прес-центр" (ПЦ) введено до складу "Вiддiлу маркетингу" (ВМ), з безпосереднiм 

пiдпорядкуванням начальнику вiддiлу. 

- "Конструкторський вiддiл насосного обладнання" (КВНО) введено до складу "Спецiального 

конструкторського бюро" (СКБ). 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 



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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 2905 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом 9 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 

часу 30 осiб 

Фонд оплати працi 355 254,4 тис. грн. 

АТ проводить цiлеспрямовану кадрову полiтику, яка направлена на рацiональний розподiл 

робiтникiв i спецiалiстiв всерединi пiдприємства, укомплектування його висококвалiфiкованими 

кадрами, створення мотивацiйних засад для продуктивної трудової дiяльностi. 

Станом на 31.12.2020р. облiкова кiлькiсть працiвникiв АТ склала 4 139 чол. 

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

пiдвищення його ефективностi у АТ, є впровадження нових пiдходiв до органiзацiї оплати працi. 

Упродовж року, за потреби виробництва, проводився перегляд органiзацiйних структур, 

штатних розписiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства та посадових iнструкцiй працiвникiв. 

За 2020 рiк середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв товариства склала 2 905 осiб. 

Середнiй вiк працiвникiв пiдприємства на кiнець року склав 50 рокiв. 

У колективi АТ працюють професiйнi та висококвалiфiкованi робочi та спецiалiсти. 

Частка працюючих, якi мають повну вищу освiту складає 34,4%, вищу базову - 17% та загальну 

середню освiту - 48,6%. 

Колектив пiдприємства поповнили 4 262 працiвника (у т. ч. з АТ "Сумське НВО" - 3 529 чол.), з 

яких 61,4% склали робiтники (у т. ч. 47,9% - з АТ "Сумське НВО"), 38,6% - iнженерно-технiчнi 

працiвники (у т. ч. 35,6% - з АТ "Сумське НВО"). Кiлькiсть молодих людей у вiцi до 30 рокiв з 

числа всiх прийнятих склала 197 чоловiк. Коефiцiєнт плинностi працюючих за 2020 рiк склав 

5,6%. 

АТ виконало вимоги законодавства України по працевлаштуванню iнвалiдiв. Частка працiвникiв 

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

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

результатiв продуктивностi працi, лiквiдацiї необгрунтованих витрат виробничої дiяльностi, 

пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв i трудових колективiв структурних пiдроздiлiв за 

кiнцевi результати їх роботи, пiдвищення загальної ефективностi роботи акцiонерного 

товариства. 

З метою виконання мiнiмальних вимог Закону України №294-IX вiд 14.11.2019р. "Про 

Державний бюджет України на 2020 рiк" та Галузевої угоди з 01.01.2020р. в АТ проводилась 

доплата до рiвня мiнiмальної заробiтної плати 4 723 грн. на мiсяць та вiдповiдно до Закону 

України №822-IX вiд 25.08.2020р. "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бю-

джет України на 2020 рiк" - з 01.09.2020р. до рiвня 5 000 грн. на мiсяць. 

Крiм того, згiдно Наказу №107 вiд 23.07.2020р. з 01.07.2020р. були введенi тарифнi ставки та 

оклади, що забезпечили розмiр тарифної ставки робiтника першого розряду III сiтки на рiвнi 2 

313 грн. на мiсяць. 

Темп росту тарифiв АТ з 01.07.2020 року вiдносно тарифiв, що дiяли з 01.07.2019 року, склали 

109,4%. 

Фонд оплати працi працiвникiв товариства склав 355,3 млн. грн. Середньомiсячна заробi-тна 

плата одного працiвника склала 10 190,9 грн. 

У вiдповiдностi до Колективного договору додатково до заробiтної плати працiвникам 

пiдприємства надавався цiлий ряд матерiальних заохочень, пiльг та компенсацiй: 

- грошова винагорода при досягненнi ювiлейної дати; 



- матерiальна допомога донорам; 

- часткова компенсацiя витрат працiвникам, якi проживають за договором найму житла; 

- матерiальна допомога по заявам працiвникiв; 

- матерiальна допомога при народженнi дитини та жiнкам, якi знаходяться у вiдпустцi по 

догляду за дитиною, одиноким i багатодiтним; 

- одноразова допомога при виходi на пенсiю; 

- iншi виплати та пiльги. 

 

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

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

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

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

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

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

діяльності 

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до Товариства не надходили. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 

СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

 

Нижче викладенi основнi положення облiкової полiтики по об'єктах бухгалтерського облiку, що 

застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi. 

 

1. Нематерiальнi активи 

 

Класифiкацiя нематерiальних активiв 

 

Для цiлей облiку Товариством видiленi наступнi групи нематерiальних активiв: 

 



Групи 

Фактичні строки 

корисної 

експлуатації, років 

  

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

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

придбання яких визнаються роялті 

10 

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

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

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

недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

10 

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

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

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

організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються 

роялті 

5 

 

 

Визнання i оцiнка нематерiальних активiв (за винятком гудвiла)  

 

Нематерiальнi активи визнаються, якщо вони вiдповiдають:  

а. визначенню нематерiального активу (вiдсутня матерiальна форма, iснує можливiсть 

iдентифiкацiї, контрольований Товариством); 

б. наступним критерiям визнання:  

- iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигiд;  

- собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 

 

Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю. 

Собiвартiсть придбаних нематерiальних активiв складається з фактичних витрат на придбання, а 

саме, цiни придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодуваннi податки на придбання пiсля 

вирахування торгiвельних та iнших знижок, та будь-яких витрат, якi можна прямо вiднести до 

пiдготовки цих активiв для використання за призначенням. 

 

Подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, здiйсненi пiсля його покупки або 

створення, визнаються Товариством як витрати в перiодi їх виникнення, за винятком тих 

випадкiв, коли: 

 - цi витрати збiльшують очiкуванi майбутнi економiчнi вигоди вiд використання 

нематерiального активу понад спочатку визначених; та 

 - цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. 

При дотриманнi зазначених вище умов подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, 

включаються у вартiсть вiдповiдного нематерiального активу. 

 

Подальша оцiнка нематерiальних активiв (за винятком гудвiла) 

 

Пiсля визнання активом об'єкти нематерiальних активiв облiковуються в фiнансовiй звiтностi за 

їх собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi (модель собiвартостi). 

 

Амортизацiя нематерiальних активiв  



 

Вартiсть, яка амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. 

Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля, крiм наступних випадкiв: 

 

а) iснує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкiнцi строку його корисної 

експлуатацiї, або 

б) є активний ринок для такого активу та: 

 - лiквiдацiйну вартiсть можна буде визначити посиланням на цей ринок; та 

 - iснує висока ймовiрнiсть, що такий ринок iснуватиме наприкiнцi строку корисної експлуатацiї 

активу. 

 

Амортизацiя нематерiальних активiв починається, коли цi активи стають придатними до 

експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  

 

Амортизацiя нараховується щомiсячно iз застосуванням рiвномiрного вiдрахування протягом 

очiкуваного строку корисної експлуатацiї.  

 

Припинення визнання нематерiального активу 

Визнання нематерiального припиняється: 

- в разi його вибуття, або 

- якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнi економiчнi вигоди. 

 

Зменшення корисностi нематерiального активу 

 

Товариством проводиться аналiз щодо iснування яких-небудь ознак того, що нематерiальнi 

активи втратили частину своєї вартостi унаслiдок знецiнення: 

- чи зменшилася протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу значно бiльше, 

нiж це очiкувалося, внаслiдок спливу часу або використання;  

- чи вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта, 

пов'язанi з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i 

внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної 

дати тощо) факторiв;  

- чи збiльшилися ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi показники прибутковостi 

iнвестицiй i чи вплине це збiльшення на ставку дисконту, яка застосовуватиметься пiд час 

обчислення вартостi використання активу;  

- чи є моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;  

- чи є економiчна ефективнiсть або чи очiкується, що буде нижчою, нiж очiкувана. 

 

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

 

2. Основнi засоби 

 

Класифiкацiя основних засобiв  

 

Для цiлей облiку Товариством видiлено наступнi групи основних засобiв: 

 



Групи 
Строки корисної експлуатації, 

років 

Земельні ділянки  -  

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 

будівництвом  - 

Будівлі, споруди, передавальні пристрої  20-30 

Машини та обладнання 5-10 

Транспортні засоби  5-10 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4-8 

Інші основні засоби  6-15 

Бібліотечні фонди  - 

Тимчасові (нетитульні) споруди  - 

Інвентарна тара  - 

Інші необоротні матеріальні активи - 

 

Визнання i оцiнка основних засобiв 

 

Об'єкт основних засобiв слiд визнавати активом, якщо i тiльки якщо: 

- очiкується його використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи  наданнi  послуг  для  

надання  в  оренду  або  для  адмiнiстративних цiлей;  

-  очiкується його використання  протягом  бiльше одного року; 

- iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з цим 

об'єктом; 

- собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити. 

 

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його 

собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з: 

- цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодуваннi податки на 

придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок. 

- будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування 

та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським 

персоналом. 

- первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення 

територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або 

коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка 

вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду. 

 

Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв, придбаних в обмiн на iнший актив, оцiнюється за 

справедливою вартiстю, якщо: а) операцiя обмiну має комерцiйну сутнiсть та б) справедливу 

вартiсть отриманого активу або вiдданого активу можна достовiрно оцiнити. Якщо придбаний 

об'єкт не оцiнюється за справедливою вартiстю, його собiвартiсть оцiнюють за балансовою 

вартiстю вiдданого активу. 

 

У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний 

строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних 

засобiв. 

 

Об'єкти основних засобiв, отриманi безоплатно, облiковуються за справедливою вартiстю, яка 

оцiнюється за ринковою вартiстю або за вартiстю аналогiчних активiв. 

 



Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, класифiкуються як 

товари для перепродажу та облiковуються вiдповiдно до правил облiку запасiв. 

 

Оцiнка основних засобiв пiсля визнання  

 

Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю переоцiнки. Переоцiнка вартостi 

основних засобiв має проводитися з достатньою регулярнiстю для того, щоб уникнути суттєвої 

рiзницi балансової вартостi вiд справедливої вартостi. Якщо такi ознаки зменшення корисностi 

iснують, керiвництво  переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 

"Зменшення корисностi активiв". 

 

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

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

 

Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу 

протягом термiну їх експлуатацiї. 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у придбання (створення) основних засобiв 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у придбання (створення) основних засобiв включають: 

 

 - вартiсть товарiв, робiт, послуг, що придбанi (створенi, виконанi) з метою придбання 

(створення) основних засобiв; 

- суму авансiв на придбання (створення) основних засобiв. 

 

Облiк авансiв на придбання (створення) основних засобiв. 

 

Аванси на придбання (створення) основних засобiв вiдображаються у окремiй фiнансовiй 

звiтностi у складi основних засобiв. 

 

Подальшi витрати 

 

Подальшi витрати, що вiдносяться до об'єкта основних засобiв, який вже був визнаний, з метою 

дотримання принципу вiдповiдностi доходiв i витрат збiльшують його балансову вартiсть, якщо 

передбачається отримання майбутнiх економiчних вигiд, що перевищують первiсно очiкуванi 

показники економiчних вигiд вiд використання основних засобiв.  

 

Всi iншi подальшi витрати повиннi бути визнанi як витрати в перiодi, в якому вони були 

понесенi. 

 

Амортизацiя основних засобiв 

 

Амортизацiя нараховується iз застосуванням рiвномiрного вiдрахування протягом очiкуваного 

строку корисної експлуатацiї (прямолiнiйного методу) та вiдображається у складi прибутку чи 

збитку.  

 

Товариство передбачає, що до кiнця термiну корисного використання лiквiдацiйна вартiсть буде 

незначною  i  внаслiдок  цього  - несуттєвою  вiдповiдно до суми, що амортизується. Виходячи з 

цього, лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Товариства встановлюється на рiвнi 0 грн.  

 

Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв визначається 



Товариством при введенi в експлуатацiю основних засобiв з урахуванням наступного: 

- очiкуваного використання об'єкта основних засобiв Товариством з урахуванням його 

потужностi або продуктивностi;  

- фiзичного та морального зносу, що передбачається;  

- правових або iнших обмежень щодо строкiв використання об'єкта та iнших факторiв. 

 

Амортизацiя нараховується з моменту, коли основний засiб стає придатним для використання у 

спосiб, визначений управлiнським персоналом (з моменту введення в експлуатацiю). 

 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку 

класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. 

 

Припинення визнання основних засобiв 

 

Визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв припиняється: 

- пiсля вибуття, або 

- коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття. 

 

Зменшення корисностi основних засобiв 

 

Товариством проводиться аналiз щодо iснування яких-небудь ознак того, що основнi засоби 

втратили частину своєї вартостi унаслiдок знецiнення: 

- чи зменшилася протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу значно бiльше, 

нiж це очiкувалося, внаслiдок спливу часу або використання;  

- чи вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта, 

пов'язанi з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i 

внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної 

дати тощо) факторiв;  

- чи збiльшилися ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi показники прибутковостi 

iнвестицiй i чи вплине це збiльшення на ставку дисконту, яка застосовуватиметься пiд час 

обчислення вартостi використання активу;  

- чи вiдбулося моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;  

- чи є (буде) економiчна ефективнiсть нижчою, нiж очiкувана.  

 

Iнформацiя щодо справедливої вартостi основних засобiв 

 

Для оцiнки вартостi основних засобiв Товариство застосовує модель переоцiнки. 

 

3. Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть - нерухомiсть, утримувана  з метою отримання орендних платежiв або 

збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох 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. 

Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна 

нерухомiсть. 

 



4. Фiнансовi iнструменти  

 

Визнання i оцiнка 

 

Товариство оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку борговий фiнансовий актив за 

амортизованою собiвартiстю, якщо одночасно виконуються такi умови: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання 

фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв; 

- договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, 

якi є виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину 

основної суми. 

 

Товариство оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку борговий фiнансовий актив за 

справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, якщо одночасно 

виконуються такi умови: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 

отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових 

активiв; 

- договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, 

якi є виключно платiжами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину 

основної суми. 

 

Класифiкацiя боргових фiнансових активiв 

 

Товариство класифiкує такi групи боргових фiнансових активiв:  

- строковi депозити; 

- iншi iнвестицiї в борговi фiнансовi iнструменти; 

- торгiвельна та iнша дебiторську заборгованiсть. 

 

Первiсне визнання боргових фiнансових активiв 

 

При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною 

операцiї, якщо така торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту 

фiнансування. 

 

Всi iншi борговi фiнансовi активи пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою 

справедливою вартiстю плюс або мiнус витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо 

вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу. 

 

Подальша оцiнка боргових фiнансових активiв 

 

Подальша оцiнка боргових фiнансових активiв здiйснюється наступним чином: 

- строковi депозити, наданi поворотнi фiнансовi допомоги та торгiвельна дебiторська 

заборгованiсть - за амортизованою собiвартiстю; 

- iншi iнвестицiї в борговi фiнансовi iнструменти - за справедливою вартiстю з визнанням 

переоцiнки в iншому сукупному доходi. 

 

 

 

Всi змiни амортизованої собiвартостi активу вiдображаються як прибутки/збитки, в тому числi, 

очiкуванi кредитнi збитки. 



 

Змiни справедливої вартостi боргових фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, визнаються в iншому сукупному 

доходi та, вiдповiдно, у власному капiталi (субрахунки рахунку 41), за виключенням, 

процентних доходiв, курсових рiзниць та очiкуваних кредитних збиткiв.  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за борговими фiнансовими активами 

 

Товариство визначає оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за борговими фiнансовими 

активами в сумi, що дорiвнює: 

- сумi майбутнiх кредитних збиткiв за весь строк дiї фiнансового активу, якщо кредитний ризик 

за цим фiнансовим активом значно збiльшився з моменту первiсного визнання та за кредитно-

знецiненими фiнансовими активами; 

- сумi майбутнiх кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв (12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки), якщо 

вiдсутнє значне збiльшення кредитного ризику за цим фiнансовим активом з моменту 

первiсного визнання. 

 

Визначення значного збiльшення кредитного ризику та кредитно-знецiнених фiнансових активiв 

 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику за 

борговим фiнансовим активом з моменту первiсного визнання. Здiйснюючи таку оцiнку 

Товариство порiвнює ризик настання дефолту (ймовiрнiсть дефолту) за фiнансовим активом 

станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту (ймовiрнiстю дефолту) за фiнансовим 

активом на дату первiсного визнання.  

 

Товариство вважає кредитний ризик за борговим фiнансовим активом низьким, якщо такий 

фiнансовий актив має низький ризик настання дефолту, боржник (емiтент боргового 

iнструменту) в найближчiй перспективi має стабiльну здатнiсть виконати зобов'язання, 

передбаченi договором,  i несприятливi змiни економiчних та комерцiйних умов в бiльш 

вiддаленiй перспективi можуть, але не обов'язково, знизити його здатнiсть виконати 

зобов'язання, передбаченi договором.  

 

Кредитний ризик за фiнансовим активом значно збiльшився з моменту первiсного визнання, 

якщо платежi за таким фiнансовим активом простроченi бiльше нiж на 30 днiв. 

 

Кредитно-знецiненими вважаються фiнансовi активи у разi настання однiєї або кiлькох подiй, 

якi негативно впливають на оцiненi майбутнi грошовi потоки за такими фiнансовими активами.  

 

Пiдтвердженням кредитного знецiнення фiнансового активу (групи фiнансових активiв) є 

спостережуванi данi про наступнi подiї: 

  значнi фiнансовi труднощi боржника; 

  прострочення платежiв за фiнансовим активом бiльше нiж на 90 днiв; 

  наявнiсть iнформацiї про ймовiрне банкрутство або фiнансову реорганiзацiю боржника; 

  зникнення активного ринку для фiнансового активу в результатi фiнансових труднощiв; 

  придбання або створення фiнансового активу з великим дисконтом, який вiдображає 

понесенi кредитнi збитки. 

 

 

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв за борговими фiнансовими активами  

 

Очiкуванi кредитнi збитки - це середньозважене значення кредитних збиткiв, визначене з 



використанням вiдповiдних ризикiв настання дефолту (ймовiрностi дефолту) в якостi вагових 

коефiцiєнтiв. 

 

Модель визначення ймовiрностi дефолту  

 

Товариство визначає базову ймовiрнiсть дефолту, в залежностi вiд кредитного рейтингу 

боржника. 

 

У разi вiдсутностi у боржника кредитного рейтингу, базова ймовiрнiсть дефолту визнається в 

дiапазонi 30% - 50%, в залежностi вiд його фiнансового стану, результатiв дiяльностi та iнших 

чинникiв, якi можуть вплинути на спроможнiсть боржника виконати зобов'язання.  

 

Фiнансовi активи та дебiторська заборгованiсть, що є нефiнансовим активом 

 

Товариство вiдображає у фiнансовiй звiтностi фiнансовi активи та нефiнансовi активи. 

 

Фiнансовi активи  

 

Дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, первiсно визнається за справедливою 

вартiстю, а пiсля первiсного визнання враховується 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 разi, якщо рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та її дисконтованою вартiстю є 

несуттєвою, Товариство не вiдображає перерахунок амортизованої вартостi iз застосуванням 

методу ефективної ставки вiдсотка та визнає заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за первiсною 

вартiстю з урахуванням резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 

 

Товариство регулярно проводить оцiнку резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi, що 

дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за фiнансовими активами. Виходячи з наявного 

досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi резерву пiд очiкуванi кредитнi 

збитки. Товариство оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi минулого досвiду 

виникнення дефолту, спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення 

зобов'язань дебiторами; або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що 

спiввiдноситься з випадками невиконання зобов'язань за погашенням фiнансових активiв.  

 

 

Для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв Товариство використовує матрицю резервування. 

Матриця резервування визначає фiксованi ставки резервування, залежно вiд кiлькостi днiв, що 

минули з моменту визнання торговельної дебiторської заборгованостi простроченою. 

 

Матриця резервування 

 



Кількість днів, що минули з моменту визнання 

торговельної дебіторської заборгованості 

простроченою 

Ставка резервування, % 

Більше 366 але менше 730 10 

Більше 730 але менше 1095 20 

Більше 1095 100 

 

Нефiнансовi активи  

 

Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом, первiсно визнається за цiною операцiї. 

 

Класифiкацiя у окремiй фiнансовiй звiтностi 

 

Дебiторська заборгованiсть, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, включає: 

 - дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; 

- дебiторську заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами; 

- дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом,  

- iншу поточну дебiторську заборгованiсть; 

 - iншi оборотнi активи. 

 

Iнвестицiї в iнструменти капiталу 

 

Товариство вiдображає в бухгалтерському облiку iнвестицiї в iнструменти капiталу за 

справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, якщо бiзнес-моделлю 

передбачено отримання прибутку вiд короткострокових коливань справедливої вартостi таких 

iнвестицiй.  

 

Всi iншi iнвестицiї в iнструменти капiталу Товариство облiковує за справедливою вартiстю з 

визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi. При цьому, кумулятивнi змiни справедливої 

вартостi не переносяться з iншого сукупного доходу до прибуткiв або збиткiв, а можуть бути 

вiднесенi тiльки до iншої статтi капiталу пiд час припинення визнання iнструментiв капiталу, що 

облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд. 

Дивiденди за такими iнструменти капiталу визнаються як прибуток, крiм випадкiв, коли 

дивiденди представляють собою вiдшкодування частини собiвартостi iнвестицiй. 

 

Фiнансовi зобов'язання  

 

Пiд час первiсного визнання Товариство оцiнює всi фiнансовi зобов'язання за справедливою 

вартiстю - цiною операцiї, тобто справедливою вартiстю одержаної компенсацiї. 

 

Якщо справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд вартостi за договором, то 

рiзниця мiж вартiстю за договором та справедливою вартiстю вiдображається як витрати/дохiд з 

одночасним збiльшенням/зменшенням балансової вартостi фiнансового зобов'язання. 

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. 

 

5. Запаси 

 

Класифiкацiя запасiв 

 



Для цiлей облiку Товариством видiляються наступнi групи запасiв: 

- сировина i матерiали; 

- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби; 

 - паливо; 

 - тара i тарнi матерiали; 

 - будiвельнi матерiали; 

 - запаснi частини; 

 - малоцiннi та швидкозношуванi предмети; 

 - незавершене виробництво; 

 - готова продукцiя; 

 - товари; 

 - iншi запаси. 

 

Визнання запасiв 

 

Запаси в бухгалтерському облiку та у фiнансовiй звiтностi визнаються активом, якщо вони 

вiдповiдають: 

1) визначенню запасiв (утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у 

процесi виробництва для такого продажу або iснують у формi основних чи допомiжних 

матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг) та 

2) наступним критерiям визнання: 

 - iснує велика ймовiрнiсть отримання економiчних вигiд у майбутньому, пов'язаних з їх 

використанням; 

 - їх вартiсть може бути достовiрно визначена. 

 

Оцiнка запасiв 

 

Запаси оцiнюють за найменшою вартiстю: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

 

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. 

 

Знецiнення запасiв 

 

Собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цi запаси пошкодженi, якщо: 

- вони повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася; 

- зросли попередньо оцiненi витрати на завершення виробництва або попередньо оцiненi 

витрати на збут.  

 

В цих випадках здiйснюється знецiнення нелiквiдних, застарiлих запасiв до чистої цiни 

реалiзацiї на дату складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдне зменшення вартостi запасiв 

вiдображається як нарахування резерву на знецiнення запасiв. 

 

Метод оцiнки запасiв при їх вибуттi 

 

Облiковою полiтикою передбачено для оцiнки запасiв при вiдпуску запасiв у виробництво, 

продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за середньозваженою вартiстю.  

 

Визнання запасiв витратами 

 



При реалiзацiї або використаннi балансова вартiсть запасiв визнається витратами перiоду, в 

якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої 

вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається 

часткове списання або збиток. 

 

В кiнцi звiтного перiоду здiйснюється перерахунок стандартної цiни до фактичної цiни. Цiновi 

рiзницi на рахунках вiдхилень щомiсяця розподiляються при закриттi звiтного перiоду 

пропорцiйно вартостi запасiв, що вибули. 

 

Транспортно-заготiвельнi витрати з придбання запасiв вiдображаються на окремому 

балансовому рахунку 

 

До малоцiнних швидкозношуваних предметiв Товариство вiдносить матерiальнi цiнностi з 

термiном служби менше 1 року: 

- iнструмент, iнвентар вартiстю бiльше, нiж 100 грн. (без ПДВ); 

- спецодяг незалежно вiд вартiсного критерiю. 

 

Малоцiннi i швидкозношуванi предмети вартiстю до 100 грн. (без ПДВ), крiм спецодягу, 

Товариство вiдносить на витрати структурних пiдроздiлiв. 

 

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, 

виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного 

кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом 

строку їх фактичного використання. 

 

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

 

Незавершене виробництво та Готова продукцiя 

 

Для формування витрат на виробництво продукцiї, робiт, послуг Товариство використовує 

позамовний метод облiку витрат iз застосуванням норм витрат матерiальних i трудових ресурсiв 

на виготовлення продукцiї, виконання робiт, послуг. 

 

У статтi "Готова продукцiя" вiдображаються запаси продукцiї на складi, обробка яких закiнчена 

та якi пройшли випробування, приймання, укомплектованi згiдно з умовами договорiв iз 

замовниками i вiдповiдають технiчним умовам i стандартам. 

 

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. 

 

 

 

6. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 

 

Товариство вiдображає у окремiй фiнансовiй звiтностi майно (непоточний актив або 

лiквiдацiйна група), яке належить Товариству,  на дату складання окремої фiнансової звiтностi 

вiдповiдає наступним ознакам: 

- економiчнi вигоди очiкується отримати вiд їх продажу, а не вiд їх використання за 

призначенням;  

- вони готовi до продажу у їх теперiшньому станi;  



- їх продаж, як очiкується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що 

утримуються для продажу;  

- умови їх продажу вiдповiдають звичайним умовам продажу для подiбних активiв;  

- здiйснення їх продажу має високу ймовiрнiсть, зокрема якщо керiвництвом Товариства 

пiдготовлено вiдповiдний план або укладено твердий контракт про продаж, здiйснюється їх 

активна пропозицiя на ринку за цiною, що вiдповiдає справедливiй вартостi - таке  майно 

квалiфiкується утримуваним для продажу. 

 

Непоточний актив (або лiквiдацiйна група), квалiфiкований як утримуваний для продажу, 

оцiнюється за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю, або за справедливою вартiстю з 

вирахуванням витрат на продаж. 

 

Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується 

 

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. 

 

7. Кредити i позики 

 

Облiк розрахункiв за кредитами i позиками Товариство здiйснює за термiном їх погашення i 

подiляється на довгостроковi i короткостроковi, а також веде облiк простроченої заборгованостi.  

 

Нарахування вiдсоткiв за отриманими кредитами i позиками вiдбувається щомiсяця. 

 

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

амортизованою собiвартiстю, визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.  

 

Товариство визнає дивiденди лише в тому разi, якщо:  

- встановлено право Товариство на одержання виплат за дивiдендами;  

- є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства;  

- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити. 

 

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.  

 

Позиковi кошти, що знаходяться в розпорядженнi Товариство, термiн погашення яких за 

договором позики або кредиту перевищує 12 мiсяцiв, до закiнчення зазначеного термiну, 

враховуються у складi довгострокової заборгованостi. 

 

Визнання позик i кредитiв отриманих 

 

Усi довгостроковi позики та кредити визнаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були 

отриманi. 

 

Подальша оцiнка 

 

Первiсна вартiсть позик наданих приймається рiвнiй сумi фактично наданих грошових коштiв. 



 

Позики пiдлягають облiку на кожну наступну звiтну дату за амортизованою вартiстю, яка є 

поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих з 

використанням ефективної ставки вiдсотка.  

 

Рiзниця мiж номiнальною сумою заборгованостi i її дисконтованою вартiстю є сумою 

амортизацiї. Вказана сума амортизацiї пiдлягає списанню на рахунки облiку фiнансових 

прибуткiв i витрат впродовж усього перiоду погашення заборгованостi. 

 

8. 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 - володiння 

вiд 20% до 50% прав голосу. 

 

9. Забезпечення 

9.1. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 

 

Облiковою полiтикою Товариства передбачено створення забезпечення для вiдшкодування 

майбутнiх витрат i платежiв на виплату вiдпусток працiвникам. 

 

Сума забезпечень визначається щомiсячно як добуток фактично нарахованої заробiтної плати 

працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до 

загального планового фонду оплати працi.  

 

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам створюється з урахуванням сум обов'язкових 

вiдрахувань (внескiв) на соцiальнi заходи та забезпечення на матерiальне заохочення.  

 

Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно 

було створене.  

 

9.2. Поточнi зобов'язання i забезпечення 

 

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

 

Фiнансовi зобов'язання 

 

 

 

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

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

методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

Первiсна вартiсть отриманих банкiвських кредитiв приймається на рiвнi 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, якщо рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та її дисконтованою вартiстю є 

несуттєвою, Товариство не вiдображає перерахунок амортизованої вартостi iз застосуванням 

методу ефективної ставки вiдсотка та визнає заборгованiсть у окремiй фiнансовiй звiтностi за 

первiсною (номiнальною) вартiстю. 

 

Нефiнансовi зобов'язання 

 

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

 

Класифiкацiя у окремiй фiнансовiй звiтностi 

 

Зобов'язання, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, включають: 

- короткостроковi кредити банкiв; 

- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 

- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;  

- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв; 

- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з учасниками; 

- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками зi страхування; 

- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з оплати працi; 

- iншi поточнi зобов'язання. 

 

10. Умовнi зобов'язання та умовнi активи 

 

Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про нього розкривається, 

коли надходження економiчних вигiд вiд його використання є ймовiрним. Умовнi активи 

оцiнюються регулярно, щоб забезпечити вiдповiдне вiдображення змiн у фiнансовiй звiтностi. 

Якщо з'являється цiлковита впевненiсть у надходженнi економiчних вигiд, актив i пов'язаний з 

ним дохiд визнаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому вiдбувається змiна.  

 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них 

розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є 

вiддаленою. Умовнi зобов'язання  регулярно оцiнюються, щоб визначити, чи стало ймовiрним 

вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Якщо стає ймовiрним, що вибуття 

майбутнiх економiчних вигiд буде потрiбним для статтi, яка ранiше розглядалася як умовне 

зобов'язання, визнається забезпечення у фiнансовiй звiтностi за той перiод, у якому вiдбувається 

змiна ймовiрностi (за винятком надзвичайно рiдкiсних обставин, за яких не можна зробити 

достовiрної наближеної оцiнки). 

 

11. Виплати працiвникам 

 

Виплати працiвникам, що надаються Товариством, та умови їх надання встановленi 

Колективним договором та законодавством України. 

 

Виплати працiвникам включають суми, якi пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля 



закiнчення перiоду: 

 

1) короткостроковi виплати працiвникам, такi як: 

- заробiтна плата; 

 - внески на соцiальне забезпечення;  

 - доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладiв працiвникiв; 

 - оплаченi щорiчнi вiдпустки; 

 - оплата тимчасової непрацездатностi; 

 - премiї та заохочення; 

 - матерiальна допомога; 

 - негрошовi пiльги працiвникам (такi, як медичне обслуговування, надання житла, 

   автомобiлiв, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг); 

 - виплати при звiльненнi; 

- iншi короткостроковi виплати. 

 

2) Згiдно з Колективним договором, Товариство  здiйснює визначенi виплати працiвникам у 

зв'язку з їх виходом на пенсiю. Сума таких платежiв залежить вiд перiоду надання послуг 

працiвниками Товариства та являє собою довгостроковi виплати. 

 

Товариство не створює для фiнансування зазначеного пенсiйного плану спецiальнi фонди та не 

має вiдповiдних активiв на його здiйснення. Товариство фiнансує свої зобов'язання таким 

чином, що за рахунок поточного перiоду покриваються фактичнi виплати, що припадають на 

цей перiод. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 

 

При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород працiвникам 

дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання 

працiвниками своїх трудових обов'язкiв.  

 

Щодо сум накопичуваних компенсацiй за вiдсутнiсть Товариством визнається зобов'язання. 

 

Накопичення компенсацiй за вiдсутнiсть здiйснюється на: 

- щорiчнi вiдпустки (основна, додатковi за роботу зi шкiдливими i важкими умовами працi 

та за особливий характер працi й iншi щорiчнi додатковi вiдпустки, передбаченi Законом 

України "Про вiдпустки"); 

- додатковi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей;  

- компенсацiю за невикористанi вiдпустки.    

 

На вiдсутнiсть з iнших причин (хвороба та нетривала непрацездатнiсть, декретнi вiдпустки для 

батька або матерi  тощо) накопичення не здiйснюються. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками за страхуванням 

 

У данiй статтi балансу вiдображається заборгованiсть Товариства по сплатi єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.  

 

Вказаний внесок є страховим внеском, збiр якого здiйснюється до системи 

загальнообов'язкового державного соцiального страхування в обов'язковому порядку та на 

регулярнiй основi з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав 

застрахованих осiб та членiв їхнiх сiмей на отримання страхових виплат (послуг) за дiючими 



видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування. 

 

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування включається до 

складу витрат у тому перiодi, в якому вона понесена. 

 

12. Пов'язанi сторони 

 

Пов'язаними сторонами Товариства визначенi наступнi категорiї осiб:  

- пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб (зокрема, 

вiдносини материнського (холдингового) i його дочiрнiх пiдприємств; спiльного пiдприємства i 

контрольних учасникiв спiльної дiяльностi; пiдприємства-iнвестора i його асоцiйованих 

пiдприємств);  

- пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над 

Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої 

фiзичної особи (зокрема, вiдносини пiдприємства i його керiвника та iнших осiб, якi належать до 

провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, а також близьких членiв родини таких 

осiб).  

 

Умови здiйснення операцiй з пов'язаними сторонами  

 

Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснюються на умовах, еквiвалентних умовам, що 

домiнують в операцiях мiж незалежними та обiзнаними сторонами. 

 

Оцiнка заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами  

 

Заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами первiсно визнається за цiною операцiї. 

 

Подальша оцiнка заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю з використанням 

методу ефективної ставки проценту. 

 

Знецiнення дебiторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами 

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами є суттєвою окремо, тому 

резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки такої дебiторської заборгованостi нараховується 

Товариством по кожному контрагенту окремо, в розрiзi договорiв, або у розрiзi виду 

заборгованостi. 

 

 

13. Виправлення помилок минулих перiодiв та коригування окремої фiнансової звiтностi.  

 

При виявленнi суттєвих помилок попереднього перiоду Товариство виправляє ретроспективно в 

першому комплектi фiнансової звiтностi, затвердженому до випуску пiсля виявлення помилок 

шляхом:  

- перерахунку порiвняльних сум за той попереднiй представлений перiод, в якому була 

допущена вiдповiдна помилка; 

- коли помилка сталася до самого раннього з представлених попереднiх перiодiв - шляхом 

перерахунку вхiдних залишкiв активiв, зобов'язань i власного капiталу за найбiльш раннiй з 

представлених попереднiх перiодiв. 

Суттєва помилка попереднього перiоду виправляється шляхом ретроспективного перерахунку, 

за винятком тих випадкiв, коли практично неможливо визначити або вплив цiєї помилки на 

конкретний перiод, або її кумулятивний вплив. 



 

14. Подiї пiсля звiтного перiоду 

 

Товариство проводить аналiз на наявнiсть двох типiв подiй пiсля звiтного перiоду:  

- подiї, якi свiдчать про умови, що iснують на дату закiнчення звiтного перiоду (подiї, що 

корегуються, пiсля звiтного перiоду);  

- подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають 

коригування пiсля звiтного перiоду, а потребують розкриття у фiнансовiй звiтностi). 

 

Товариство коригує суми, що визнанi у звiтностi на дату балансу, на якi вплинули подiї пiсля 

дати балансу, та визнає суми, що не були вiдображенi у звiтностi на дату балансу з певних 

причин. 

 

Товариство не коригує суми, визнанi в його фiнансовiй звiтностi для вiдображення подiй, якi не 

вимагають коригування пiсля звiтного перiоду. 

 

15. Доходи 

 

Класифiкацiя доходiв Товариства 

 

Товариство класифiкує доходи за наступними групами: 

 

1) Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), в т.ч.: 

- дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї; 

- дохiд вiд реалiзацiї товарiв; 

 - дохiд вiд реалiзацiї послуг (iншi); 

2) Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 

- дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 

- дохiд вiд операцiйної оренди активiв 

- дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 

- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 

- дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi та iн. санкцiй 

- доходи, отриманi за рахунок вiдшкодування вартостi ранiше списаних активiв або 

надходження боргiв, ранiше списаних як безнадiйнi 

- доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 

- iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 

 

3) Дохiд вiд участi в капiталi 

4) Iншi фiнансовi доходи (отриманi вiдсотки) 

- отриманi вiдсотки 

- iншi доходи вiд фiнансових операцiй 

5) Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 

- дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 

- iншi доходи вiд основної дiяльностi 

 

Оцiнка та визнання доходу 

 

Доход вiд реалiзацiї оцiнюється на основi компенсацiї отриманої або такої, на яку Товариство 

очiкує мати право за договором з клiєнтом в обмiн на передачу клiєнтовi обiцяних товарiв або 

послуг, за винятком повернень, знижок, податку на додану вартiсть та iнших податкiв з продажу 

та зборiв. 



 

Товариство визнає дохiд вiд реалiзацiї лише тодi, коли вона задовольняє iдентифiковане 

зобов'язання щодо виконання шляхом передачi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) покупцевi 

(замовнику), тобто, коли покупець (замовник) отримує над ними контроль та коли є ймовiрнiсть 

надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю 

 

Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання у певний момент часу, тобто, коли товари 

постачаються до клiєнтiв або перевiзника, який доставить товари до клiєнтiв Товариства. 

 

Цей момент часу залежить вiд умов постачання, якi визначено у вiдповiдному договорi. 

 

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. 

 

16. Витрати 

 

Класифiкацiя витрат Товариства 

 

Товариство класифiкує витрати за наступними групами: 

 

1) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), в т.ч.: 

- собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї; 

- собiвартiсть реалiзованих товарiв; 

- собiвартiсть реалiзованих послуг (iншi); 

2) Адмiнiстративнi витрати 

3) Витрати на збут  

4) Iншi операцiйнi витрати, у т.ч.: 

      - собiвартiсть iноземної валюти; 

      - собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв; 

      - витрати вiд операцiйних курсових рiзниць; 

 

      - нестачi та втрати вiд псування цiнностей; 

      - визнанi штрафи, пенi, неустойки; 

      - iншi витрати операцiйної дiяльностi 

5) Фiнансовi витрати 

6) Витрати вiд участi в капiталi 

7) Iншi витрати, у т.ч.: 

      - витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi; 

      - списання необоротних активiв; 

      - iншi витрати вiд звичайної дiяльностi. 

 

Оцiнка та визнання витрат 

 

Витрати визнаються Товариством при виконаннi таких умов: 

 - сума витрат може бути достовiрно оцiнена; 

 - у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, пов'язаних iз зменшенням активу або 



збiльшенням зобов'язань. 

 

Витрати визнаються Товариством у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для 

отримання яких вони понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв i витрат). 

 

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi 

витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

 

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то 

витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi 

амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами. 

 

Витрати приймаються до облiку в сумi, що дорiвнює величинi проведеної оплати в грошовiй чи 

iншiй формi або величинi визнаної кредиторської заборгованостi. Величина оплати або 

кредиторської заборгованостi визначається виходячи з договiрної цiни та iнших умов, 

узгоджених постачальником i покупцем у договорi купiвлi-продажу товарiв, робiт, послуг. 

 

Якщо цiна не може бути встановлена з умов договору та/або оплата проводиться негрошовими 

коштами, то витрати оцiнюються за справедливою вартiстю. 

 

Не визнаються витратами та не включаються до звiту про фiнансовi результати: 

 - платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншим аналогiчними договорами на 

користь комiтента, принципала тощо; 

 - попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг; 

 - iншi зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, якi не вiдповiдають вищевказаним 

ознаками визнання витрат; 

 - витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу. 

 

17. Оподаткування прибутку. 

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.  

 

18. Облiк операцiй в iноземнiй валютi 

Функцiональною валютою складання фiнансової звiтностi Товариства є гривня. При складаннi 

фiнансової звiтностi Товариство переводить статтi в iноземнiй валютi у функцiональну валюту 

та вiдображає в звiтностi вплив такого переведення, вiдповiдно до МСБО 21 "Вплив змiн 

валютних курсiв". 

 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображаються у гривневому еквiвалентi за 

офiцiйним  курсом Нацiонального банку України на дату складання такої фiнансової звiтностi. 



 

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, 

вiдображаються за валютним курсом на дату операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за валютним курсом на дату 

визначення справедливої вартостi. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Iнформацiю про продукцiю, що виробляє АТ "СМНВО - Iнжинiринг", можна отримати на 

офiцiйному сайтi  Товариства: https://frunze.com.ua/, в роздiлi "ПРОДУКЦIЯ": 

https://frunze.com.ua/produkciya-3/. 

 

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

бiльше доходу за 2020 рiк: 

- Вузли та деталi до компресорiв: обсяг виробництва - 461 171  тис.грн. - 61,39% до всiєї 

виробленої продукцiї, обсяг реалiзованої продукцiї - 390 928,9 тис. грн. - 43,83% до всiєї 

реалiзованої продукцiї; 

- Компресори iншi (ГПА), компресори вiдцентровi: обсяг виробництва (1 од.) - 177 901  тис.грн. 

- 23,68%, обсяг реалiзованої продукцiї (1 од.) - 134 094,8 тис.грн. - 15,03% до всiєї реалiзованої 

продукцiї. 

- Компресори вiдцентровi:  обсяг виробництва (2 од.) - 60 464,8   тис.грн. - 8,04%, обсяг 

реалiзованої продукцiї (2 од.) - 60 991,7 тис.грн. - 6,83% до всiєї реалiзованої продукцiї. 

- Товари:  обсяг реалiзованої продукцiї 215 143,5 тис.грн. - 24.12% до всiєї реалiзованої 

продукцiї. 

- Iнша продукцiя, роботи (послуги): обсяг виробництва - 51 728,9    тис.грн. - 6,89%, обсяг 

реалiзованої продукцiї - 90 658,1 тис.грн. - 10,19% до всiєї реалiзованої продукцiї. 

 

Реалiзацiя продукцiї (з урахуванням товарiв) у звiтному перiодi склала 829 млн. грн., у тому 

числi поставки на експорт - 769 млн. грн. або 92,8%, iз них до країн далекого 

зарубiжжя - 716 млн. грн. або 86,4%, РФ - 33 млн. грн. або 4%, країн СНД - 20 млн. грн. або 

2,4%; поставки в Українi становили 60 млн. грн. або 7,2%. 

 

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

далеке зарубiжжя - 40,2% вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї готової продукцiї, 

Середня Азiя - 30,9%, Україна та СНД - 24,9%, Росiйська Федерацiя - 4%. 

 



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

використовується внутрiшнiй документ "Положення по управлiнню ризиками" (Редакцiя 00). 

Положення включає iдентифiкацiю, аналiз та оцiнку ризикiв, запобiгання або зменшення їх 

небажаного впливу, усунення причин для попередження їх повторного виникнення, пiдвищення 

результативностi системи менеджменту якостi, досягнення покращених результатiв та 

попередження несприятливих наслiдкiв. Встановленi критерiї наслiдкiв, критерiї вiрогiдностi 

виникнення невiдповiдностi та критерiї реагування на невiдповiднiсть. По ризикам, що можуть 

негативно вплинути на поставку та якiсть продукцiї, складений вiдповiдний реєстр та вказанi 

заходи щодо управлiння такими ризиками. 

Основними ризиками, що мали негативний вплив на поставку та якiсть продукцiї у 2020 роцi 

були: 

- недостатня кiлькiсть фiнансових засобiв; 

- вiдтiк висококвалiфiкованого та квалiфiкованого персоналу; 

- зрив термiнiв розробки конструкторської та технологiчної документацiї. 

 

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

мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 й пiдтверджена при проведеннi ресертифiкацiйного 

аудиту сертифiкатом вiдповiдностi UA229396/2, виданого Bureau Veritas Certification. Дана 

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

рiвня якостi, що повнiстю вiдповiдає дiючим стандартам, нормам, правилам й спрямована на 

реалiзацiю головної мети - безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Система 

планується, реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного 

стандарту ISO 9001:2015 як сукупнiсть взаємопов'язаних мiж собою процесiв, нацiлених на 

пiдвищення рiвня якостi продукцiї та послуг завдяки реалiзацiї принципу орiєнтацiї на 

замовника. Дата початку первинного сертифiкацiйного циклу: 12.10.2004р. За умови 

результативного функцiонування системи менеджменту якостi в АТ цей сертифiкат дiйсний до 

14.09.2022р. 

Опис дiючої на пiдприємствi системи менеджменту якостi наведено в документi ОП-2020 "Опис 

областi застосування системи менеджменту якостi" (Редакцiя 00), який розроблено у вi-

дповiдностi з вимогами мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 та охоплює дiяльнiсть з розроб-

ки комплексної передпроектної, проектної i робочої документацiї для нового будiвництва та 

реконструкцiї об'єктiв виробничого та цивiльного призначення, технiчного переоснащення 

об'єктiв виробничого призначення, iнженерне обстеження i паспортизацiї будiвель i споруд, 

будiвельних конструкцiй з розробкою документацiї для їх вiдновлення, капiтального ремонту, 

реконструкцiї, проектування (розробки), iнжинiрингу, виробництва, ремонту, встановлення й 

обслуговування газоперекачувальних агрегатiв, трубопровiдної арматури, станцiй для 

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

газо-турбiнних енергоблокiв, автомобiльних газонаповнювальних компресорних станцiй, 

центрифуг, компресорiв, лiнiйних компресорних станцiй транспорту газу, дотискувальних 

компресорних станцiй, виробничого обладнання для хiмiчної промисловостi, устаткування для 

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

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

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

обладнання з переробки та зберiгання сiльськогосподарської продукцiї, iнжинiринговi роботи. 

Полiтика в областi якостi АТ затверджена 13.02.2020р. з урахуванням стратегiчного напрямку 

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

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

довготривалих вiдносин з iснуючими. 

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

пiдроздiли пiдприємства з реєстрацiєю факту видачi. 

В основу системи менеджменту якостi покладено процесний пiдхiд. Якщо будь-якi процеси, що 



впливають на вiдповiднiсть продукту встановленим вимогам, передаються постачальникам 

(виконуються з аутсорсингу), то контроль i управлiння цими процесами забезпечується через 

встановлення вiдповiдних вимог в контрактах з цими постачальниками (обсяг робiт, межi 

вiдповiдальностi, всi необхiднi вимоги, в т .ч. i з забезпечення якостi). 

З метою пiдвищення ефективностi системи управлiння АТ визначенi бiзнес-процеси верх-нього 

рiвня. Кожен процес може включати в себе пiдпроцеси. Встановлюються показники, що 

характеризують результативнiсть, ефективнiсть i якiсть функцiонування процесiв в цiлому 

та/або їх пiдпроцесiв. Завдяки можливостi зiставлення показникiв процесу за рiзнi перiоди часу i 

виявлення тенденцiй, вибiр рацiональної перiодичностi проведення оцiнки суттєво впливає на 

гнучкiсть системи менеджменту якостi. 

Для збору iнформацiї та подальших розрахункiв результативностi процесiв, аналiзу показ-никiв 

розроблено i застосовуються спецiальнi форми. Нормативнi значення показника оцiнки 

встановлюються в залежностi вiд цiлей в областi якостi i статистичних даних про 

характеристики процесу за попереднi перiоди. 

У звiтному роцi було проведено оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв України та 

оформлено декларацiю про вiдповiднiсть на устаткування, що поставляється за контрактами. 

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

отримано сертифiкат вiдповiдностi на устаткування, що поставляється за контрактами. 

Проведено оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв Митного союзу та отримано 

декларацiю про вiдповiднiсть на продукцiю, що виготовляється серiйно. 

Крiм того, проведена оцiнка вiдповiдностi в системi сертифiкацiї Державних стандартiв РФ i 

отримано сертифiкати вiдповiдностi на устаткування, що поставляється за контрактами. 

Також вiдбувся iнспекцiйний контроль, результатом якого є отримання акту з позитивни-ми 

висновками на виробництво вибухозахищеного обаднання. 

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

загальному обсязi постачання є: АТ "Сумське НВО" (м.Суми) - 63,7%. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 07.10.2019р., протокол №07/10-2019/1, 

створено ТОВ "ТЕХНОГАЗ-С" з єдиним учасником ПрАТ "Укрхiмпроект" (пiсля змiни 

найменування - АТ "СМНВО-Iнжинiринг"), статутний капiтал 50000,00 грн. Частка АТ 

"СМНВО-Iнжинiринг" в статутному капiталi ТОВ "ТЕХНОГАЗ-С" складала 100%. 

Види дiяльностi ТОВ " ТЕХНОГАЗ-С": 

20.11 Виробництво промислових газiв. 

46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами. 

09.07.2020р., протокол №09/07-2020, Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про 

надання згоди на укладення мiж Товариством та Контрагентом договору купiвлi-продажу частки 

(50000,00 грн.) у статутному капiталi ТОВ "Техногаз-С". 10.07.2020 р., вiдбувся продаж ТОВ 

"Техногаз-С". 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 



Станом на 31.12.2020р. вартiсть власних основних засобiв, за вирахуванням зносу, склала 38 

млн. грн.,  вартiсть орендованих основних засобiв - 235,9 млн. грн. 

Основнi засоби за складом розподiляються на: 

- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 31,6% загальної суми основних фондiв; 

- транспортнi засоби, iнструмент i прилади - 10,5%; 

- робочi машини та обладнання - 7,9%; 

- iншi - 50%. 

Протягом звiтного перiоду в експлуатацiю введено основних фондiв на суму 28 876 тис. грн., з 

них: 27 746 тис. грн. - виробничого призначення, 1 130 тис. грн. -нематерiальнi активи. 

Парк обладнання пiдприємства налiчує 4 157 одиниць як власного, так i орендованого 

технологiчного та пiдйомно-транспортного обладнання, а саме: 

- металорiзального - 2 676 од.; 

- пiдйомно-транспортного (вантажопiдiймальнi крани) - 572 од; 

- ливарного - 255 од.; 

- кувально-пресувального - 536 од.; 

- деревообробного - 118 од. 

Капiтальнi вкладення склали 29 594 тис. грн., з них: 

- об'єкти виробничого призначення (технiчне переозброєння та реконструкцiя) - 28 464 тис. 

грн.; 

- нематерiальнi активи - 1 130 тис. грн. 

АТ безперервно удосконалює систему управлiння станом навколишнього природного 

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

цього напрямку на пiдприємствi впроваджена та застосовується система менеджменту 

навколишнього середовища вiдповiдно до вимог стандарту ISO 14001:2015. 

На пiдприємствi ведеться облiк первинного утворення промислових вiдходiв та визначе-нi мiсця 

тимчасового зберiгання промислових вiдходiв. Вiдходи тимчасово зберiгаються згiдно 

розробленої та затвердженої 22.01.2020р. Iнструкцiї № 3/2 "Щодо поводження з промисловими 

вiдходами АТ "СМНВО-Iнжинiринг". 

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

накопичення передаються спецiалiзованим стороннiм органiзацiям, якi мають вiдповiднi лiцензiї 

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

захоронення або зберiгання. 

Вiдходи 1 класу небезпеки тимчасово зберiгаються в герметичнiй тарi або спецiальному 

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

закритих бочках та контейнерах. Вiдходи 3 класу небезпеки зберiгаються в тарi, яка забезпечує 

їх локальне зберiгання. Вiдходи 4 класу небезпеки зберiгаються у спецiальнiй тарi або на 

промисло-вому майданчику iз бетонним покриттям. 

Один раз на рiк Державною Установою "Сумський обласний лабораторний центр Мiнiс-терства 

охорони здоров'я України" проводяться лабораторнi дослiдження атмосферного повiтря та 

грунту в мiсцях зберiгання особливо небезпечних вiдходiв. 

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

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

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

виробництвах. 

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

речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, лакофарбовий аерозоль. 

Обсяги викидiв у атмосферу (без урахування двоокису вуглецю) у 2020 роцi склали 139,818 

т/рiк. 

Пiдприємство вживає заходи з запобiгання забруднення атмосфери, якi застосовуються для 

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

модернiзацiя термiчних газових печей, встановлення пиловловлювачiв вiд механообробних 



верстатiв, контроль за технiчним станом установок очистки газу та iнше. 

В АТ проводиться вiдомчий контроль якостi та кiлькiсних показникiв забруднюючих ре-човин у 

промислово-побутових стiчних водах. 

У складi стiчних вод товариства переважають: сульфати, хлориди, фосфати, нiтрати, за-лiзо. Для 

очищення зливної та талої води, перед скиданням до водоймищ встановленi нафтовловлювачi. 

Товариство здiйснює контроль за рацiональним використанням води промислово-побутової та 

питної якостi. 

З метою збереження та розвитку виробничого потенцiалу АТ передбачається впровадження 

iнвестицiйних проектiв, направлених на: 

- технiчне переозброєння виробництва; 

- оснащення виробництва засобами контролю якостi виконання технологiчних процесiв; 

- розвиток та модернiзацiю систем енергетичного забезпечення пiдприємства; 

- автоматизацiю управлiння виробничими процесами; 

- оновлення спецiалiзованої транспортної технiки. 

 

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

економічних обмежень 

Основним фактором, який впливає на тенденцiї дiяльностi АТ "СМНВО - Iнжинiринг" в 

перспективi, є напруженi вiдносини мiж Україною та РФ, проведення активних бойових дiй на 

сходi України, а також криза в економiчнiй та фiнансовiй сферi країни, нестабiльнiсть позицiї 

державної фiскальної служби щодо визначення бази оподаткування послуг iнжинiрингу. У 

найскладнiших економiчних i полiтичних умовах пiдприємство ставить перед собою мету по 

стабiлiзацiї роботи, пошуку оптимальних шляхiв завантаження потужностей та прiоритетiв у 

фiнансуваннi внутрiшнiх проектiв, забезпечення беззбиткового рiвня виробництва i реалiзацiї 

продукцiї, пiдтримання наукових компетенцiй та iн. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

За результатами господарської дiяльностi АТ "СМНВО-Iнжинiринг" у звiтному роцi показники 

лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi пiдприємства знаходились на рiвнi, вищому за 

нормативний, що свiдчить про позитивну динамiку дiяльностi товариства. 

У звiтному перiодi розмiр чистого оборотного капiталу, що показує розмiр оборотних коштiв i 

який формується за рахунок власних коштiв, склав 3 782 тис. грн. 

Значення ключових показникiв лiквiдностi пiдприємства свiдчать про можливiсть дострокового 

погашення короткострокової кредиторської заборгованостi. 

Коефiцiєнт покриття, який є узагальнюючим показником лiквiдностi балансу, склав 1,01. Дане 

значення є вище за нормативне i свiдчить про забезпеченiсть пiдприємства оборотними коштами 

для погашення своєї заборгованостi. 

За звiтний рiк товариство отримало чистий прибуток 52 324 тис. грн., що дозволило показникам 

рентабельностi бути на встановленому рiвнi. 

Показник рентабельностi активiв склав 10,25%, що свiдчить про забезпеченiсть пiдприємства 

достатнiм обсягом прибутку по вiдношенню до використаних активiв для його досягнення. 

Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу визначає ефективнiсть використання 

капiталу, iнвестованого власником пiдприємства, i за результатами дiяльностi за звiтний рiк 

склав 177,4%. 

Таким чином, оцiнка ключових показникiв фiнансового стану АТ за 2020 рiк дозволяє зробити 

висновок про ефективне використання як залучених, так i власних коштiв пiдприємства, що дало 

змогу отримати прибуток. А виконання нормативних значень показникiв лiквiдностi та 

платоспроможностi говорить про можливiсть пiдприємства вчасно та в повнiй мiрi 

розрахуватися за своїми зобов'язаннями. 



Показники лiквiдностi за 2020 р. характеризуються наступними даними: 

- Коефiцiєнт покриття 1,01 (рекомендоване значення бiльше 1); 

- Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,53  (рекомендоване значення бiльше 0,6-0,8); 

- Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,01 (рекомендоване значення бiльше 0); 

- Чистий оборотний капiтал, тис. грн. 3 782 (рекомендоване значення бiльше 0). 

 

Станом на 31.12.2020р. дебiторська заборгованiсть склала 396 млн. грн., у тому числi: 

дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - 189 млн. грн.; дебiторська 

заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 55 млн. грн.; iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть - 123 млн. грн. тощо. 

Станом на 31.12.2020р. кредиторська заборгованiсть склала 882 млн. грн., у тому числi: поточна 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 576 млн. грн.; поточна кредиторська 

заборгованiсть за одержаними авансами - 127 млн. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 116 млн. 

грн. тощо. 

Залишок кредитiв на кiнець року склав 21 млн. грн. 

 

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

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

Вартiсть укладених, але ще не виокнаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду, 

становить близько 116 357,7  тис. долл. США. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

АТ "СМНВО-Iнжинiринг" вiдоме на теренах не тiльки України, країн СНД, а й далеко за їх 

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

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

ловостi, а найбiльше - нафтогазовому комплексi країн, котрi є провiдними у цьому напрямку. 

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

СНД, а часто й у свiтi немає. 

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

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

виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки рiзних країн визначають напрями 

виробництва нової технiки й нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї. 

До сильних сторiн АТ "СМНВО-Iнжинiринг", що дозволять вести конкурентну боротьбу на 

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

позицiонує акцiонерне товариство як постачальника "технiчно складних рiшень в мiнiмальнi 

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

замовлень на запаснi частини й продукцiю для модернiзацiї. 

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

далеке зарубiжжя - 40,2% вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї готової продукцiї, 

Середня Азiя - 30,9%, Україна та СНД - 24,9%, Росiйська Федерацiя - 4%. 

З метою збереження та розвитку виробничого потенцiалу пiдприємства передбачається 

впровадження iнвестицiйних проектiв, направлених на: 

- технiчне переозброєння виробництва; 

- оснащення виробництва засобами контролю якостi виконання технологiчних процесiв; 

- розвиток та модернiзацiю систем енергетичного забезпечення пiдприємства; 

- автоматизацiю управлiння виробничими процесами; 

- оновлення спецiалiзованої транспортної технiки. 

Планується продовження виконання робiт з удосконалення системи управлiння iнформа-

цiйними ресурсами АТ, збiльшення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї використання 



обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки комп'ютерної iнфо-

рмацiйної мережi пiдприємства за рахунок використання сучасних iнформацiйних технологiй та 

пiдтримки користувачiв корпоративних iнформацiйних систем управлiння пiдприємством. 

Очiкується проведення робiт з пiдтримки та адмiнiстрування iснуючого програмного за-

безпечення та створеного на базi систем власної розробки. 

Планується виконання комплексу робiт з вибору та впровадження сучасної iнформацiйної 

технологiї з питань автоматизацiї системи управлiння, яка дозволить i надалi виконувати репла-

тформiнг всiєї корпоративної iнформацiйної системи управлiння пiдприємством i перейти вiд 

автоматизацiї функцiй облiку ресурсiв до автоматизацiї функцiй планування ресурсiв, необхiд-

них для життєдiяльностi товариства. 

У напрямку оплати працi очiкується проведення наступних заходiв: 

- збiльшення кiлькостi промислово-виробничого персоналу за рахунок прийому, у першу 

чергу, висококвалiфiкованих працiвникiв та молодих робiтникiв для омолодження колективу; 

- запровадження системи оцiнки персоналу для пiдвищення ефективностi працi, фор-

мування кадрового резерву керiвникiв середньої ланки та мотивацiї ключового персоналу; 

- розробка та запровадження процедури наставництва; 

- забезпечення виконання умов оплати працi згiдно Кодексу законiв про працю України та 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк"; 

- забезпечення конкурентного рiвня заробiтної плати на пiдприємствi по ключовим та 

дефiцитним професiям; 

- збереження витрат на соцiальну сферу (виконання Колективного договору) на рiвнi не 

нижче 2020 року; 

- забезпечення зростання продуктивностi працi виробничих робiтникiв не менше, нiж на 10 

% на рiк; 

- полiпшення соцiально-побутових умов робiтникiв у виробничих цехах, вiдновити 

роздягальнi та санвузли. 

 

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

та розробку за звітний рік 

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

рiвнем освiти персонал, задiяний у виконаннi наукових дослiджень i розробок у межах АТ 

складає: 

- доктори наук - 2 особи; 

- доктори фiлософiї (кандидати наук) - 3 особи; 

- магiстри (спецiалiсти) - 224 особи; 

- бакалаври (молодшi спецiалiсти, молодшi бакалаври) - 1 особа; 

- iншi рiвнi освiти (за винятком вищої освiти) - 47 осiб. 

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

розробок склали 32 974,9 тис. грн. 

 

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

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

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

довільній формі 

Iстотної iнформацiї немає. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Акцiонери юридичнi та фiзичнi особи Перелiк акцiонерiв, якi мають право на 



акцiонерiв участь у загальних зборах, складається 

згiдно чинного законодавства. 

 

Наглядова рада Голова Наглядової ради, 

Секретар Наглядової ради, 

Члени Наглядової ради 

 

Станом на 31.12.2020р.: 

Голова Наглядової ради: Дудник 

Андрiй Петрович - представник 

акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter 

Growth Investmеnts Limited). Згiдно з 

рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) 

вiд 24.12.2020р.) обрано членом 

Наглядової ради АТ "СМНВО - 

Iнжинiринг" - Дудника Андрiя 

Петровича - представника акцiонера - 

компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter 

Growth Investmеnts Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ 

"СМНВО - Iнжинiринг" (протокол № 

01/02-2021 вiд  01.02.2021 р.) обрано 

Головою Наглядової ради АТ "СМНВО 

- Iнжинiринг" - Дудника Андрiя 

Петровича - представника акцiонера - 

компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter 

Growth Investmеnts Limited). 

 

Секретар Наглядової ради: Тичина 

Оксана Георгiївна представник 

акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter 

Growth Investmеnts Limited). Згiдно з 

рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) 

вiд 24.12.2020р.) обрано членом 

Наглядової ради АТ "СМНВО - 

Iнжинiринг" - Тичину Оксану 

Георгiївну - представника акцiонера - 

компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter 

Growth Investmеnts Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ 

"СМНВО - Iнжинiринг" (протокол № 

01/02-2021 вiд  01.02.2021 р.) обрано 

Секретарем Наглядової ради АТ 

"СМНВО - Iнжинiринг" - Тичину 

Оксану Георгiївну - представника 

акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter 

Growth Investmеnts Limited). 

 

Член Наглядової ради: Гажиєнко 



Олександр Геннадiйович представник 

акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter 

Growth Investmеnts Limited). Згiдно з 

рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) 

вiд 24.12.2020р.) обрано членом 

Наглядової ради АТ "СМНВО - 

Iнжинiринг" - Гажиєнка Олександра 

Геннадiйовича - представника 

акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter 

Growth Investmеnts Limited). 

 

Склад Наглядової ради на протязi 

звiтного перiоду до 24.12.2020р. Голова 

наглядової ради   -  Гажиєнко 

Олександр Геннадiйович - припинено 

повноваження 24.12.2020, член 

наглядової ради, секретар -    Тичина 

Оксана Георгiївна  -припинено 

повноваження 24.12.2020, член 

наглядової ради -  Танчик Олександр 

Михайлович - припинено 

повноваження 24.12.2020.  

 

 

 

Генеральний 

директор 

(одноосiбний 

виконавчий орган) 

Генеральний директор  Генеральний директор - Лук'яненко 

Володимир Матвiйович. 31.01.2020 р., 

протокол №31/01-2020, Наглядовою 

радою АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

прийнято рiшення обрати Генеральним 

директором АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

Лук'яненка Володимира Матвiйовича з 

03.02.2020р. та припинити 

повноваження   Бухолдiна Юрiя 

Сергiйовича з 03.02.2020 р. 

 

 

 

Ревiзiйна комiсiя Загальними зборами товариства 

Положення про Ревiзiйну комiсiю  

Товариства було скасовано у зв'язку з 

прийняттям нової редакцiї Статуту. 

Ревiзiйної комiсiї з 22.08.2019 в 

Товариствi не передбачено.  

 

- 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової ради Дудник Андрiй Петрович 1976 вища 23 

Iнвестицiйно-консалтингова 

група EastOne, -, з червня 

2007 до червня 2019 року 

обiймав посади фiнансового 

директора, Члена Правлiння 

та директора з iнвестицiй 

iнвестицiйно-консалтингової 

групи EastOne. 

24.12.2020, 3 

роки, до 

переобрання 

Опис: 
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 24.12.2020р.) обрано 

членом Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" - Дудника Андрiя Петровича - представника акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" (протокол № 01/02-2021 вiд  01.02.2021 р.) обрано Головою Наглядової ради АТ 

"СМНВО - Iнжинiринг" - Дудника Андрiя Петровича - представника акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter Growth 

Investmеnts Limited). 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради регламентуються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. 

2 

Секретар Наглядової 

ради 
Тичина Оксана Георгiївна 1979 вища 19 

ТОВ "Юридична фiрма 

"Тичина i партнери", 

36589464, з 2009 року - 

директор ТОВ "Юридична 

фiрма "Тичина i партнери", м. 

Київ, Україна 

24.12.2020, 3 

роки, до 

переобрання 

Опис: 
Згiдно з рiшенням загальних зборiв Товариства (протокол № 3/2019 (26) вiд 22.08.2019) обрано членом Наглядової ради Товариства Тичину Оксану 

Георгiївну - представника  акцiонера - Компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед (Stremvol Holdings Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 22/08-2019 вiд  22.08.2019 р.) обрано Секретарем Наглядової ради  Тичину Оксану 

Георгiївну - представника акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 24.12.2020р.) припинено 

повноваження члена Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" - представника акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 24.12.2020р.) обрано 



членом Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" - Тичину Оксану Георгiївну - представника акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" (протокол № 01/02-2021 вiд  01.02.2021 р.) обрано Секретарем Наглядової ради АТ 

"СМНВО - Iнжинiринг" - Тичину Оксану Георгiївну - представника акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter Growth 

Investmеnts Limited). 

Тичина Оксана Георгiївна також є членом Наглядової ради АТ "Сумське НВО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05747991,  

мiсцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58). 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради регламентуються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. 

3 

Член Наглядової ради 
Гажиєнко Олександр 

Геннадiйович 
1953 вища 40 

ПАТ "Сумське НВО", 

05747991, з 14.03.2014 року - 

пенсiонер, до 14.03.2014 року 

- начальник управлiння 

органiзацiї працi та 

заробiтної плати ПАТ 

"Сумське НВО". 

24.12.2000, 3 

роки, до 

переобрання 

Опис: 
Згiдно з рiшенням загальних зборiв Товариства (протокол № 3/2019 (26) вiд 22.08.2019) обрано членом Наглядової ради Товариства Гажиєнка 

Олександра Геннадiйовича - представника  акцiонера - Компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед (Stremvol Holdings Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 22/08-2019 вiд  22.08.2019 р.) обрано Головою Наглядової ради  Гажиєнка Олександра 

Геннадiйовича - представника акцiонера - компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 24.12.2020р.) припинено 

повноваження члена Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" - Гажиєнка Олександра Геннадiйовича - представника акцiонера - компанiї 

"СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 24.12.2020р.) обрано 

членом Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" - Гажиєнка Олександра Геннадiйовича - представника акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts Limited). 

Гажиєнко  Олександр Геннадiйович також є членом Наглядової ради АТ "Сумське НВО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05747991,  

мiсцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58). 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради регламентуються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. 

4 

Член Наглядової ради 
Танчик Олександр 

Михайлович 
1979 вища 21 

АТ "Сумське НВО", 

05747991, Начальник 

департаменту правового 

забезпечення АТ "Сумське 

НВО", м. Суми. 

30.10.2019, 3 

роки, до 

переобрання 

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

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (вх. канцелярiї Товариства №1043 вiд 30.10.2019р.) про замiну члена Наглядової ради 

Товариства, вiдкликано (припинено повноваження) члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера компанiї Стремвол Холдiнгз 

Лiмiтед (Stremvol Holdings Limited) Третьяка Олега Миколайовича та призначено членом Наглядової ради Товариства - представника акцiонера 



компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед (Stremvol Holdings Limited) Танчика Олександра Михайловича. 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 24.12.2020р.) припинено 

повноваження члена Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" - Танчика Олександра Михайловича - представника акцiонера - компанiї 

"СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).  

 

5 

Генеральний директор 
Лук'яненко Володимир 

Матвiйович 
1937 вища 56 

АТ "Сумське НВО", 

05747991, Генеральний 

директор АТ "Сумське НВО" 

03.02.2020, 3 

роки,  до 

переобрання 

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

"СМНВО - Iнжинiринг" Лук'яненка Володимира Матвiйовича з 03.02.2020р.  

6 

Головний бухгалтер - 

Начальник УБух 

Клименко Володимир 

Миколайович 
1963 вища 38 

АТ "Сумське НВО", 

05747991, Начальник УБух - 

Головний бухгалтер АТ 

"Сумське НВО". 

23.03.2020, до 

звiльнення 

(призначення

) 

Опис: 
Згiдно з наказом АТ "СМНВО - Iнжинiринг" (далi - Товариство) № 492/ВК вiд 20.03.2020р. Клименка Володимира Миколайовича, прийняти в АТ 

"СМНВО-Iнжинiринг" на посаду начальника управлiння бухгалтерського облiку, звiтностi та контролю - Головного бухгалтера з 23 березня 2020 

року. 

7 

Генеральний директор Бухолдiн Юрiй Сергiйович 1956 вища 40 

Iнжинiрiнгова компанiя 

"Газовi системи", -, березень 

2018 рiк по вересень 2019 рiк 

- технiчний директор 

Iнжинiрiнгова компанiя 

"Газовi системи" у м. Суми, 

Україна. 

 

23.09.2019, 3 

роки,  до 

переобрання 

Опис: 
Згiдно з рiшеннями Наглядової ради ПрАТ "Укрхiмпроект" (протокол №20/09-2019 вiд 20.09.2019р.) обрано Генеральним директором ПрАТ 

"Укрхiмпроект" - Бухолдiна Юрiя Сергiйовича. 

31.01.2020 р., протокол №31/01-2020, Наглядовою радою АТ "СМНВО - Iнжинiринг" прийнято рiшення припинити повноваження  Генерального 

директора АТ "СМНВО - Iнжинiринг" Бухолдiна Юрiя Сергiйовича з 03.02.2020 р. 

8 
В.о.Головного 

бухгалтера 

Литовченко Iрина 

Володимирiвна 
1974 вища 23 

ТОВ "Фрунзе-Флора", 

34012993, Згiдно з наказом 

ПрАТ "Укрхiмпроект" (далi - 

Товариство) № 165-ос вiд 

26.11.2019р. прийнято 

Литовченко I.В. до вiддiлу 

бухгалтерського облiку та 

27.11.2019, до 

звiльнення 

(призначення

) 



фiнансiв на посаду 

начальника вiддiлу - 

в.о.головного бухгалтера 

27.11.2019р. 

Опис: 
Згiдно з наказом ПрАТ "Укрхiмпроект"  № 165-ос вiд 26.11.2019р. прийнято Литовченко I.В. до вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансiв на 

посаду начальника вiддiлу - в.о.головного бухгалтера 27.11.2019р. 

Згiдно з наказом АТ "СМНВО - Iнжинiринг" № 44-ос вiд 18.03.2020р. прийнято рiшення перевести Литовченко Iрину Володимирiвну, начальника 

вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансiв - в.о. головного бухгалтера АТ "СМНВО-Iнжинiринг" на посаду головного бухгалтера Iнституту 

"Нафтохiмпроект" АТ "СМНВО-Iнжинiринг" 19 березня 2020р.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради Дудник Андрiй Петрович 0 0 0 0 

Секретар Наглядової ради Тичина Оксана Георгiївна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Гажиєнко Олександр Геннадiйович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Танчик Олександр Михайлович 1 0,000066 1 0 

Генеральний директор Лук'яненко Володимир Матвiйович 3 095 0,2 3 095 0 

Головний бухгалтер - 

Начальник УБух 

Клименко Володимир Миколайович 0 0 0 0 

Генеральний директор Бухолдiн Юрiй Сергiйович 0 0 0 0 

В.о.Головного бухгалтера Литовченко Iрина Володимирiвна 0 0 0 0 

 



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

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

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



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 

(INTER GROWTH 

INVESTMENTS LIMITED) 

HE 219411 
3032, Кiпр, Limassol, Karaiskaki, 

13 
75,467583 

iншi юридичнi особи -  - 0,1 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Кисельов Олександр Миколайович 6,39107 

iншi фiзичнi особи 18,041347 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

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

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

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

ловостi, а найбiльше - нафтогазовому комплексi країн, котрi є провiдними у цьому напрямку. 

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

СНД, а часто й у свiтi немає. 

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

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

виставках. Виявлення основних тенденцiй розвитку економiки рiзних країн визначають напрями 

виробництва нової технiки й нетрадицiйних для пiдприємства видiв продукцiї. 

До сильних сторiн АТ "СМНВО-Iнжинiринг", що дозволять вести конкурентну боротьбу на 

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

позицiонує акцiонерне товариство як постачальника "технiчно складних рiшень в мiнiмальнi 

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

замовлень на запаснi частини й продукцiю для модернiзацiї. 

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

далеке зарубiжжя - 40,2% вiд загального запланованого обсягу реалiзацiї готової продукцiї, 

Середня Азiя - 30,9%, Україна та СНД - 24,9%, Росiйська Федерацiя - 4%. 

З метою збереження та розвитку виробничого потенцiалу пiдприємства передбачається 

впровадження iнвестицiйних проектiв, направлених на: 

- технiчне переозброєння виробництва; 

- оснащення виробництва засобами контролю якостi виконання технологiчних процесiв; 

- розвиток та модернiзацiю систем енергетичного забезпечення пiдприємства; 

- автоматизацiю управлiння виробничими процесами; 



- оновлення спецiалiзованої транспортної технiки. 

Планується продовження виконання робiт з удосконалення системи управлiння iнформа-

цiйними ресурсами АТ, збiльшення швидкостi обробки iнформацiї, оптимiзацiї використання 

обчислювальних ресурсiв мережi, пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки комп'ютерної 

iнформацiйної мережi пiдприємства за рахунок використання сучасних iнформацiйних 

технологiй та пiдтримки користувачiв корпоративних iнформацiйних систем управлiння 

пiдприємством. 

Очiкується проведення робiт з пiдтримки та адмiнiстрування iснуючого програмного за-

безпечення та створеного на базi систем власної розробки. 

Планується виконання комплексу робiт з вибору та впровадження сучасної iнформацiйної 

технологiї з питань автоматизацiї системи управлiння, яка дозволить i надалi виконувати 

реплатформiнг всiєї корпоративної iнформацiйної системи управлiння пiдприємством i перейти 

вiд автоматизацiї функцiй облiку ресурсiв до автоматизацiї функцiй планування ресурсiв, 

необхiд-них для життєдiяльностi товариства. 

У напрямку оплати працi очiкується проведення наступних заходiв: 

- збiльшення кiлькостi промислово-виробничого персоналу за рахунок прийому, у першу 

чергу, висококвалiфiкованих працiвникiв та молодих робiтникiв для омолодження колективу; 

- запровадження системи оцiнки персоналу для пiдвищення ефективностi працi, 

формування кадрового резерву керiвникiв середньої ланки та мотивацiї ключового персоналу; 

- розробка та запровадження процедури наставництва; 

- забезпечення виконання умов оплати працi згiдно Кодексу законiв про працю України та 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рiк"; 

- забезпечення конкурентного рiвня заробiтної плати на пiдприємствi по ключовим та 

дефiцитним професiям; 

- збереження витрат на соцiальну сферу (виконання Колективного договору) на рiвнi не 

нижче 2020 року; 

- забезпечення зростання продуктивностi працi виробничих робiтникiв не менше, нiж на 10 

% на рiк; 

- полiпшення соцiально-побутових умов робiтникiв у виробничих цехах, вiдновити 

роздягальнi та санвузли. 

 

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

(АТ "СМНВО-Iнжинiринг") - унiкальний машинобудiвний комплекс, який здiйснює свою 

виробничо-господарську дiяльнiсть в Українi та за її межами, функцiонує на пiдставi дiю-чого 

законодавства країни та статуту пiдприємства. 

Метою дiяльностi АТ "СМНВО-Iнжинiринг", вiдповiдно до Статуту пiдприємства, є 

задоволення потреб ринку в продукцiї, роботах та послугах Товариства, розширення їх 

асортимен-ту, пiдвищення конкурентоспроможностi, ефективне управлiння майном, що 

належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподiл в iнтересах 

акцiонерiв Товарист-ва. Крiм того, Товариство може здiйснювати будь-яку фiнансово-

господарську дiяльнiсть, якщо iнше не передбачено законодавством. 

АТ "СМНВО-Iнжинiринг" є юридичною особою приватного права, статутний капiтал якого 

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

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

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

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

забороненi законодавством. 

До складу АТ входять спецiалiзованi виробництва: заготiвельне i мiжзаводської коопера-цiї, 

виробництво ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, виробництво атомних енергетичних 

насосiв та комплектуючого обладнання; iнститут "Нафтохiмпроект"; оздоровчий дитячий центр 



"Чайка"; представництво в мiстi Київ. Виробничi пiдроздiли пiдприємства забезпеченi 

необхiдним технологiчним обладнанням для виготовлення високоякiсної конкурентоспроможної 

продукцiї. Рiвень використання виробничих потужностей АТ задовiльний. 

АТ "СМНВО-Iнжинiринг" як одна з головних науково-технiчних органiзацiй України за 

напрямками: обладнання для нафтової та газової промисловостi, хiмiчного виробництва; насос-

не та центрифугальне обладнання, розробляє та виготовляє рiзноманiтне обладнання практично 

для всiх галузей, у тому числi й атомної енергетики. 

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

мiжнародного стандарту ISO 9001:2015 й пiдтверджена при проведеннi ресертифiкацiйного ау-

диту сертифiкатом вiдповiдностi UA229396/2, виданого Bureau Veritas Certification. Дана систе-

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

якостi, що повнiстю вiдповiдає дiючим стандартам, нормам, правилам й спрямована на реалiза-

цiю головної мети - безперервного пiдвищення задоволеностi споживачiв. Система планується, 

реалiзується, аналiзується та вдосконалюється вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 

9001:2015 як сукупнiсть взаємопов'язаних мiж собою процесiв, нацiлених на пiдвищення рiвня 

якостi продукцiї та послуг завдяки реалiзацiї принципу орiєнтацiї на замовника. Дата по-чатку 

первинного сертифiкацiйного циклу: 12.10.2004р. За умови результативного функцiону-вання 

системи менеджменту якостi в АТ цей сертифiкат дiйсний до 14.09.2022р. 

Опис дiючої на пiдприємствi системи менеджменту якостi наведено в документi ОП-2020 "Опис 

областi застосування системи менеджменту якостi" (Редакцiя 00), який розроблено у 

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

розробки комплексної передпроектної, проектної i робочої документацiї для нового будiвництва 

та реконструкцiї об'єктiв виробничого та цивiльного призначення, технiчного переоснащення 

об'єктiв виробничого призначення, iнженерне обстеження i паспортизацiї будiвель i споруд, 

будiвельних конструкцiй з розробкою документацiї для їх вiдновлення, капiтального ремонту, 

реконструкцiї, проектування (розробки), iнжинiрингу, виробництва, ремонту, встановлення й 

обслуговування газоперекачувальних агрегатiв, трубопровiдної арматури, станцiй для 

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

газо-турбiнних енергоблокiв, автомобiльних газонаповнювальних компресорних станцiй, 

центрифуг, компресорiв, лiнiйних компресорних станцiй транспорту газу, дотискувальних 

компресорних станцiй, виробничого обладнання для хiмiчної промисловостi, устаткування для 

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

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

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

обладнання з переробки та зберiгання сiльськогосподарської продукцiї, iнжинiринговi роботи. 

Полiтика в областi якостi АТ затверджена 13.02.2020р. з урахуванням стратегiчного на-прямку 

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

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

довготривалих вiдносин з iснуючими. 

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

пiдроздiли пiдприємства з реєстрацiєю факту видачi. 

В основу системи менеджменту якостi покладено процесний пiдхiд. Якщо будь-якi процеси, що 

впливають на вiдповiднiсть продукту встановленим вимогам, передаються постачальникам 

(виконуються з аутсорсингу), то контроль i управлiння цими процесами забезпечується через 

встановлення вiдповiдних вимог в контрактах з цими постачальниками (обсяг робiт, межi 

вiдповiдальностi, всi необхiднi вимоги, в т .ч. i з забезпечення якостi). 

З метою пiдвищення ефективностi системи управлiння АТ визначенi бiзнес-процеси верх-нього 

рiвня. Кожен процес може включати в себе пiдпроцеси. Встановлюються показники, що 

характеризують результативнiсть, ефективнiсть i якiсть функцiонування процесiв в цiлому 

та/або їх пiдпроцесiв. Завдяки можливостi зiставлення показникiв процесу за рiзнi перiоди часу i 

виявлення тенденцiй, вибiр рацiональної перiодичностi проведення оцiнки суттєво впливає на 



гнучкiсть системи менеджменту якостi. 

Для збору iнформацiї та подальших розрахункiв результативностi процесiв, аналiзу показ-никiв 

розроблено i застосовуються спецiальнi форми. Нормативнi значення показника оцiнки 

встановлюються в залежностi вiд цiлей в областi якостi i статистичних даних про 

характеристики процесу за попереднi перiоди. 

У звiтному роцi було проведено оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв України та 

оформлено декларацiю про вiдповiднiсть на устаткування, що поставляється за контрактами. 

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

отримано сертифiкат вiдповiдностi на устаткування, що поставляється за контрактами. 

Проведено оцiнку вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв Митного союзу та отримано 

декларацiю про вiдповiднiсть на продукцiю, що виготовляється серiйно. 

Крiм того, проведена оцiнка вiдповiдностi в системi сертифiкацiї Державних стандартiв РФ i 

отримано сертифiкати вiдповiдностi на устаткування, що поставляється за контрактами. 

Також вiдбувся iнспекцiйний контроль, результатом якого є отримання акту з позитивни-ми 

висновками на виробництво вибухозахищеного обаднання. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Протягом 2020 року не вiдбувалось укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо 

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

i доходiв або витрат Товариства. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Полiтика Товариства щодо управлiння ризиками має першочергове значення для ведення 

бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками 

сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю 

потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i 

юридичний контроль Товариства  має на метi забезпечувати належне функцiонування 

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

Полiтика з управлiння ризиками Товариства орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння 

ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також 

постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики 

управлiння ризиками. 

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

програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i 

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

Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались. 

 

 

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

ризику грошових потоків 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i 

вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись 

унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок 

впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв 

Товариства вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

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



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

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

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

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

грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну 

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

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

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

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

Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у 

використаннi умов кредитування, якi надаються постачальниками. Товариство проводить аналiз 

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

очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Надходжень вiд 

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

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

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

договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Товариство на iстотну 

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

також дебiторську заборгованiсть. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному 

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

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

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

контролю, повiдомлення контрагента про виконання робiт, термiни поставок. 

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

ризики, як:  

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;  

- непередбаченi дiї державних органiв;  

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

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

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

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

Статутом та внутрiшнiми положеннями емiтента. 

 

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

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

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

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

законодавством. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 



кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння. Практика корпоративного 

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

Статутом та внутрiшнiми положеннями емiтента. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 24.12.2020 

Кворум зборів 85,1504 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ  

(ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 

1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 

припинення їх повноважень. 

2. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Затвердження 

заходiв за результатами розгляду звiту Наглядової ради.  

3. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2019 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2019 

рiк.  

4. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 

звiтностi) Товариства за 2019р.  

5. Прийняття рiшення про розподiл прибутку та збиткiв за пiдсумками 

господарської дiяльностi Товариства у 2019 р.  

6. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 

7. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї Положення про Загальнi 

збори Товариства. 

8. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову 

раду Товариства. 

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства.  

10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  

11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 

(контрактiв), якi укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розмiру 

їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв 

(контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.  

12. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв. 

13. Прийняття рiшення про подальше схвалення правочинiв, щодо яких є 

заiнтересованiсть, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборiв.  

14. Прийняття рiшення про схвалення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, 

вчиненого Товариством до моменту проведення цих Зборiв.  

За результатами розгляду питань порядку денного рiчними загальними зборами 

акцiонерiв Товариства були прийнятi рiшення щодо звiтiв Наглядової ради, 

Генерального директора, про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 

звiтностi) Товариства за 2019р., про розподiл прибутку та збиткiв за пiдсумками 

господарської дiяльностi Товариства у 2019 р., про припинення повноважень 

членiв Наглядової ради Товариства, обрання (нового складу) членiв Наглядової 

ради Товариства, про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Наглядової ради, 

визначення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання 

договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства, про попереднє 



надання згоди на вчинення значних правочинiв, про подальше схвалення 

правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, вчинених Товариством до моменту 

проведення цих Зборiв, про схвалення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, 

вчиненого Товариством до моменту проведення цих Зборiв. 

 З детальною iнформацiєю щодо прийнятих рiшень можна було ознайомитися на 

сайтi Товариства у роздiлi акцiонерам/збори акцiонерiв:  

- Протокол загальних зборiв 24.12.2020 

(http://ukrhimproekt.com.ua/pictures/2017/10/Protocol-zagalnyh-zboriv-

24.12.2020.pdf), 

- Пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв 24.12.2020 

(http://ukrhimproekt.com.ua/pictures/2017/10/Pidsumky-golosuvannya-

24.12.2020.pdf). 

З 01.03.2021р. вiдбулася змiна адреси власного веб-сайту Товариства (сторiнки в 

мережi iнтернет): 

стара URL-адреса веб-сайту: http://ukrhimproekt.com.ua 

нова URL-адреса веб-сайту. http://frunze.com.ua 

З детальною iнформацiєю щодо прийнятих рiшень можна ознайомитися на сайтi 

Товариства у роздiлi акцiонерам/збори акцiонерiв:  

- Протокол загальних зборiв 24.12.2020 (https://frunze.com.ua/wp-

content/uploads/files/sobr/Protocol-zagalnyh-zboriv-24.12.2020.pdf), 

- Пiдсумки голосування на загальних зборах акцiонерiв 24.12.2020 

(https://frunze.com.ua/wp-content/uploads/files/sobr/Pidsumky-golosuvannya 

24.12.2020.pdf). 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа X  

Інше (зазначити)  

 

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

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 



Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 
У 2020 роцi Товариство не скликало позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити) 

У 2020 роцi Товариство не 

скликало позачерговi 

загальнi збори акцiонерiв 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Рiчнi загальнi збори вiдбулися 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

позачерговi збори не скликалися 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Тичина Оксана  X Згiдно з рiшенням загальних зборiв 



Георгiївна Товариства (протокол № 3/2019 (26) вiд 

22.08.2019) обрано членом Наглядової ради 

Товариства Тичину Оксану Георгiївну - 

представника  акцiонера - Компанiї 

Стремвол Холдiнгз Лiмiтед (Stremvol 

Holdings Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради 

Товариства (протокол № 22/08-2019 вiд  

22.08.2019 р.) обрано Секретарем Наглядової 

ради  Тичину Оксану Георгiївну - 

представника акцiонера - компанiї 

"СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 

24.12.2020р.) припинено повноваження 

члена Наглядової ради АТ "СМНВО - 

Iнжинiринг" - представника акцiонера - 

компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS 

LIMITED). 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 

24.12.2020р.) обрано членом Наглядової ради 

АТ "СМНВО - Iнжинiринг" - Тичину Оксану 

Георгiївну - представника акцiонера - 

компанiї IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ 

"СМНВО - Iнжинiринг" (протокол № 01/02-

2021 вiд  01.02.2021 р.) обрано Секретарем 

Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

- Тичину Оксану Георгiївну - представника 

акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter Growth 

Investmеnts Limited). 

Тичина Оксана Георгiївна також є членом 

Наглядової ради АТ "Сумське НВО" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи 

05747991,  мiсцезнаходження: 40004, 

м.Суми, вул.Горького, 58). 

 

Член Наглядової ради повинен виконувати 

свої обов'язки особисто i не може передавати 

власнi повноваження iншiй особi крiм 

передачi повноважень Голови та секретаря 

Наглядової ради у випадках та порядку, 

визначених Статутом та Положенням про 

Наглядову раду. 



Член Наглядової ради здiйснює свої 

повноваження на пiдставi цивiльно-

правового договору, трудового договору або 

контракту укладеного з Товариством, умови 

якого попередньо затверджуються 

Загальними зборами. Вiд iменi Товариства 

такий договiр пiдписує особа, уповноважена 

на те Загальними зборами; ним 

встановлюються порядок роботи члена 

Наглядової ради, права, обов'язки та 

вiдповiдальнiсть сторiн. У разi укладення 

Товариством з членом Наглядової ради 

цивiльно-правового договору, такий 

цивiльно-правовий договiр може бути або 

оплатним, або безоплатним. 

З припиненням повноважень члена 

Наглядової ради одночасно припиняється дiя 

договору, укладеного з ним. 

Член Наглядової ради має право: брати 

участь, приймати рiшення, надавати 

пропозицiї та зауваження на засiданнях 

Наглядової ради; отримувати матерiали, 

iнформацiю, документи та/або їхнi копiї з 

питань, що виносяться на розгляд Наглядової 

ради та включенi до порядку денного 

засiдання Наглядової ради, не пiзнiше, нiж за 

5 (п'ять) робочих днiв до дати проведення 

такого засiдання. Обов'язок з надання 

матерiалiв, iнформацiї, документiв та/або 

їхнiх копiй з питань порядку денного 

вiдповiдного засiдання Наглядової ради 

Товариства покладається на особу, що 

iнiцiювала проведення засiдання Наглядової 

ради та/або включення до порядку денного 

вiдповiдного питання; за вiдповiдним 

письмовим запитом на адресу Генерального 

директора отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про фiнансово-

господарську дiяльнiсть Товариства та його 

вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, 

як члену Наглядової ради, для вирiшення 

питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради, незалежно вiд того, чи 

включенi такi питання до порядку денного 

того чи iншого засiдання Наглядової ради 

Товариства, знайомитися з документами та 

отримувати їхнi копiї. Вищезазначена 

iнформацiя та документи надаються члену 

Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих 

днiв з дати отримання Товариством 

вiдповiдного письмового запиту; вимагати 



скликання позачергового засiдання 

Наглядової ради.  

Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти 

добросовiсно та розумно в iнтересах 

Товариства, не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно 

та розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй 

посадi за подiбних обставин; дотримуватися 

у своїй дiяльностi вимог законодавства, 

Статуту, цього Положення та iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства; 

виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; брати участь 

у засiданнях Наглядової ради або завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у них 

iз зазначенням причини вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених Статутом 

Товариства правил та процедур щодо 

укладення правочинiв, у вчиненнi яких є 

особиста заiнтересованiсть (конфлiкт 

iнтересiв); дотримуватися усiх встановлених 

у Товариствi правил, пов'язаних з режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Зберiгати (не 

розголошувати) комерцiйну таємницю, 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю 

про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома 

йому у зв'язку з виконанням своїх 

повноважень, не розголошувати її особам, 

якi не мають права доступу до такої 

iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених 

законодавством), а також не 

використовувати її у особистих iнтересах або 

в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати 

Загальним зборам та Наглядовiй радi повну 

та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової 

ради регламентуються Статутом Товариства 

та Положенням про Наглядову раду, адреса 

сторiнки на власному веб-сайтi Товариства зi 

Статутом та внутрiшнiми положеннями: 

http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeni

ya. 

З 01.03.2021р. вiдбулася змiна адреси 

власного веб-сайту Товариства (сторiнки в 

мережi iнтернет): 

стара URL-адреса веб-сайту: 

http://ukrhimproekt.com.ua 



нова URL-адреса веб-сайту. 

http://frunze.com.ua 

Адреса сторiнки на власному веб-сайтi 

Товариства зi Статутом та внутрiшнiми 

положеннями: https://frunze.com.ua/pro-

kompaniju/akcioneram/ 

 

Гажиєнко 

Олександр 

Геннадiйович 

 X Згiдно з рiшенням загальних зборiв 

Товариства (протокол № 3/2019 (26) вiд 

22.08.2019) обрано членом Наглядової ради 

Товариства Гажиєнка Олександра 

Геннадiйовича - представника  акцiонера - 

Компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед 

(Stremvol Holdings Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради 

Товариства (протокол № 22/08-2019 вiд  

22.08.2019 р.) обрано Головою Наглядової 

ради  Гажиєнка Олександра Геннадiйовича - 

представника акцiонера - компанiї 

"СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 

24.12.2020р.) припинено повноваження 

члена Наглядової ради АТ "СМНВО - 

Iнжинiринг" - Гажиєнка Олександра 

Геннадiйовича - представника акцiонера - 

компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS 

LIMITED). 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 

24.12.2020р.) обрано членом Наглядової ради 

АТ "СМНВО - Iнжинiринг" - Гажиєнка 

Олександра Геннадiйовича - представника 

акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter Growth 

Investmеnts Limited). 

Гажиєнко  Олександр Геннадiйович також є 

членом Наглядової ради АТ "Сумське НВО" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи 

05747991,  мiсцезнаходження: 40004, 

м.Суми, вул.Горького, 58). 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової 

ради регламентуються Статутом Товариства 

та Положенням про Наглядову раду, адреса 

сторiнки на власному веб-сайтi Товариства зi 

Статутом та внутрiшнiми положеннями: 

http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeni



ya. 

З 01.03.2021р. вiдбулася змiна адреси 

власного веб-сайту Товариства (сторiнки в 

мережi iнтернет): 

стара URL-адреса веб-сайту: 

http://ukrhimproekt.com.ua 

нова URL-адреса веб-сайту. 

http://frunze.com.ua 

Адреса сторiнки на власному веб-сайтi 

Товариства зi Статутом та внутрiшнiми 

положеннями: https://frunze.com.ua/pro-

kompaniju/akcioneram/ 

 

Танчик 

Олександр 

Михайлович 

 X Вiдповiдно до прав, що наданi ст. 53 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та 

згiдно з листом акцiонера Товариства  - 

компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS 

LIMITED) (вх. канцелярiї Товариства №1043 

вiд 30.10.2019р.) про замiну члена 

Наглядової ради Товариства, вiдкликано 

(припинено повноваження) члена Наглядової 

ради Товариства - представника акцiонера 

компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед 

(Stremvol Holdings Limited) Третьяка Олега 

Миколайовича та призначено членом 

Наглядової ради Товариства - представника 

акцiонера компанiї Стремвол Холдiнгз 

Лiмiтед (Stremvol Holdings Limited) Танчика 

Олександра Михайловича. 

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 

24.12.2020р.) припинено повноваження 

члена Наглядової ради АТ "СМНВО - 

Iнжинiринг" - Танчика Олександра 

Михайловича - представника акцiонера - 

компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS 

LIMITED).  

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової 

ради регламентуються Статутом Товариства 

та Положенням про Наглядову раду,  адреса 

сторiнки на власному веб-сайтi Товариства зi 

Статутом та внутрiшнiми положеннями: 

http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeni

ya. 

З 01.03.2021р. вiдбулася змiна адреси 

власного веб-сайту Товариства (сторiнки в 

мережi iнтернет): 

стара URL-адреса веб-сайту: 



http://ukrhimproekt.com.ua 

нова URL-адреса веб-сайту. 

http://frunze.com.ua 

Адреса сторiнки на власному веб-сайтi 

Товариства зi Статутом та внутрiшнiми 

положеннями: https://frunze.com.ua/pro-

kompaniju/akcioneram/ 

Дудник Андрiй 

Петрович 

 X Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

24.12.2020 р. (протокол №1/2020 (29) вiд 

24.12.2020р.) обрано членом Наглядової ради 

АТ "СМНВО - Iнжинiринг" - Дудника 

Андрiя Петровича - представника акцiонера - 

компанiї IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts Limited). 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ 

"СМНВО - Iнжинiринг" (протокол № 01/02-

2021 вiд  01.02.2021 р.) обрано Головою 

Наглядової ради АТ "СМНВО - Iнжинiринг" 

- Дудника Андрiя Петровича - представника 

акцiонера - компанiї IНТЕР ГРОУС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Inter Growth 

Investmеnts Limited). 

Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової 

ради регламентуються Статутом Товариства 

та Положенням про Наглядову раду, (адреса 

сторiнки на власному веб-сайтi Товариства зi 

Статутом та внутрiшнiми положеннями: 

http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeni

ya. 

З 01.03.2021р. вiдбулася змiна адреси 

власного веб-сайту Товариства (сторiнки в 

мережi iнтернет): 

стара URL-адреса веб-сайту: 

http://ukrhimproekt.com.ua 

нова URL-адреса веб-сайту. 

http://frunze.com.ua 

Адреса сторiнки на власному веб-сайтi 

Товариства зi Статутом та внутрiшнiми 

положеннями: https://frunze.com.ua/pro-

kompaniju/akcioneram/ 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

Згiдно зi Статутом АТ "СМНВО - Iнжинiринг" кiлькiсний склад 

Наглядової ради - три особи.  

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 



радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

обранi членами Наглядової ради з їх числа. Голова керує 

справами Наглядової ради, на Секретаря покладено 

документування дiяльностi Наглядової ради  та вирiшення iнших 

процедурних питань. 

Протягом 2020 року Наглядова рада провела 30 засiдань. 

На засiданнях були розглянутi i прийнятi рiшення з питань 

управлiння акцiонерним товариством, погодження укладення 

значних угод за участю Товариства (прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значних правочинiв), забезпечення 

поточної фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також 

з питань затвердження та реалiзацiї стратегiї розвитку  

акцiонерного товариства, приймались рiшення з питань  

скликання та проведення рiчних загальних зборiв. 

Функцiонування Наглядової ради регламентується Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду (адреса сторiнки 

на власному веб-сайтi Товариства iз Статутом та внутрiшнiми 

положеннями: http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeniya). 

З 01.03.2021р. вiдбулася змiна адреси власного веб-сайту 

Товариства (сторiнки в мережi iнтернет): 

стара URL-адреса веб-сайту: http://ukrhimproekt.com.ua 

нова URL-адреса веб-сайту. http://frunze.com.ua 

Адреса сторiнки на власному веб-сайтi Товариства зi Статутом та 

внутрiшнiми положеннями: https://frunze.com.ua/pro-

kompaniju/akcioneram/ 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

24.12.2020р., роботу Наглядової ради у 2019 роцi визнано 

задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї 

розвитку, основним напрямкам дiяльностi Товариства, а також 

iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому. 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створено 

 



Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Дiяльнiсть Наглядової ради протягом 2020 року була спрямована 

на забезпечення дiяльностi Товариства, полягала у вирiшеннi 

питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради 

законодавством та Статутом Товариства.  

Члени Наглядової ради проявили себе як компетентнi посадовцi, 

їх квалiфiкацiя та набутий досвiд дозволили ефективно 

вирiшувати широкий перелiк питань дiяльностi Товариства. 

Протягом 2020 року дiяльнiсть Наглядової ради була спрямована 

на подолання складного фiнансового стану Товариства, проте 

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

тривалим перiодом прояву ефекту вiд погоджених правочинiв 

щодо постачання продукцiї Товариства (строки реалiзацiї 

контрактiв становлять  2 i бiльше рокiв) та iнших ухвалених 

рiшень. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

24.12.2020р., роботу Наглядової ради у 2019 роцi визнано 

задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї 

розвитку, основним напрямкам дiяльностi Товариства, а також 

iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому. 

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 



 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) 

У 2020 роцi винагороду отримував Голова Наглядової ради 

згiдно цивiльно-правового договору. З iншими членами 

Наглядової ради укладено цивiльно-правовi договори на 

безоплатнiй  основi. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Генеральний директор - 

Лук'яненко Володимир 

Матвiйович 

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

"СМНВО - Iнжинiринг" прийнято рiшення припинити 

повноваження  Генерального директора АТ "СМНВО - 

Iнжинiринг" Бухолдiна Юрiя Сергiйовича з 03.02.2020 р. 

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

"СМНВО - Iнжинiринг" прийнято рiшення обрати Генеральним 

директором АТ "СМНВО - Iнжинiринг" Лук'яненка Володимира 

Матвiйовича з 03.02.2020р.  

Функцiональнi обов'язки Генерального директора 

регламентуються Статутом Товариства (адреса сторiнки на 

власному веб-сайтi Товариства iз Статутом: 

http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeniya). 

З 01.03.2021р. вiдбулася змiна адреси власного веб-сайту 

Товариства (сторiнки в мережi iнтернет): 

стара URL-адреса веб-сайту: http://ukrhimproekt.com.ua 

нова URL-адреса веб-сайту. http://frunze.com.ua 

Адреса сторiнки на власному веб-сайтi Товариства зi Статутом: 

https://frunze.com.ua/pro-kompaniju/akcioneram/ 

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом 

управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та 

пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, 

якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за 

результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з 

принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями 

Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор 

пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй 

радi i органiзовує виконання їх рiшень. Поєднання Генеральним 

директором посад в органах управлiння iнших суб'єктiв 

господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради. 

До компетенцiї Генерального директора належать усi питання 

дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема вiн 

представляє Товариство у вiдносинах з українськими та 

iноземними громадянами, особами без громадянства, 



пiдприємствами, установами та органiзацiями, органами 

державної влади або мiсцевого самоврядування та будь-якими 

iншими суб'єктами;  подає на затвердження Наглядової ради 

пропозицiї щодо органiзацiйної структури управлiння 

Товариства; подає для погодження Наглядовiй радi кандидатури 

керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та 

звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) 

вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства, 

визначає умови оплати їх працi; призначає та звiльняє за 

погодженням iз Наглядовою радою керiвникiв вiдокремлених 

пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, застосовує щодо них заходи 

заохочення та накладає стягнення; органiзовує розробку та 

затверджує поточнi плани i оперативнi завдання Товариства та 

забезпечує їх реалiзацiю; розподiляє обов'язки мiж керiвниками 

за функцiями управлiння; самостiйно розпоряджається коштами 

та майном Товариства, укладає договори, правочини, здiйснює 

операцiї, в тому числi укладає кредитнi договори, договори про 

надання майна Товариства в заставу, iпотеку тощо, договори про 

видачу вiд iменi Товариства фiнансових гарантiй та 

поручительства з урахуванням вимог, встановлених роздiлом 12 

Статуту; попередньо погоджує iз Наглядовою радою укладення 

Товариством правочинiв чи вчинення операцiй, визначених 

роздiлом 12 Статуту; готує Наглядовiй радi висновки та 

пропозицiї по таким правочинам чи операцiям; готує пропозицiї 

Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй; готує пропозицiї Наглядовiй радi 

про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 

за винятком векселiв, податкових векселiв, про порядок та умови 

їх випуску, а також про викуп розмiщених Товариством iнших, 

крiм акцiй, цiнних паперiв; подає на розгляд Наглядової ради 

пропозицiї про участь та припинення участi Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, 

пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi 

мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових 

органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб тощо; за 

погодженням iз Наглядовою радою пiдписує установчi 

документи (змiни до установчих документiв) нових 

господарських товариств, iнших юридичних осiб, створених 

Товариством або за участю Товариства, та без довiреностi 

приймає участь (голосує) на установчих та iнших зборах таких 

юридичних осiб; вимагає, у разi необхiдностi, скликання 

засiдання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової 

ради може приймати участь у засiданнях Наглядової ради з 

правом дорадчого голосу; вимагає скликання Наглядовою радою 

позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження 

про визнання Товариства банкрутом або iншої необхiдностi, у 

передбачених законодавством випадках, вчинення значного 

правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо 

скликання чергових та позачергових Загальних зборiв, у тому 

числi про їх порядок денний, рекомендацiї та проекти рiшень з 

питань порядку денного; здiйснює органiзацiйне забезпечення 



Загальних зборiв (за рiшенням Наглядової ради) їх скликання та 

проведення. У разi необхiдностi обрання нового складу 

Наглядової ради, якщо кiлькiсть її членiв не вiдповiдає вимогам 

Статуту, на вимогу членiв Наглядової ради, якi залишилися, 

органiзовує у визначенi законодавством строки скликання та 

проведення позачергових Загальних зборiв з метою обрання 

нового складу Наглядової ради; готує Наглядовiй радi пропозицiї 

щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, його планiв та 

звiтiв про їх виконання; органiзовує складання та надання 

Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх 

оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; 

подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо дивiдендної полiтики; 

органiзовує за рiшенням Загальних зборiв нарахування та 

виплату доходiв за цiнними паперами, що випущенi 

Товариством; органiзовує контроль виконання рiшень Загальних 

зборiв та Наглядової ради; у випадках, передбачених 

законодавством, а також у разi прийняття вiдповiдного рiшення 

Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської 

перевiрки дiяльностi Товариства. Кандидатура аудитора та умови 

договору з ним повиннi бути погодженi iз Наглядовою радою; 

без довiреностi дiє вiд iменi Товариства та вчиняє вiд його iменi 

юридичнi дiї у межах компетенцiї, визначеної Статутом, у тому 

числi: вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах; 

пiдписує усi документи грошового, кредитного, майнового та 

немайнового характеру, звiти та баланси, листи, звернення тощо; 

здiйснює операцiї, виступає вiд iменi Товариства у 

взаємовiдносинах з будь-якими третiми особами; наймає на 

роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до 

них заходи заохочення за результатами їх трудової дiяльностi та 

накладає стягнення за порушення вiдповiдно до законодавства, 

Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; укладає трудовi 

договори та угоди (крiм працiвникiв товариства, пiдписання 

трудових договорiв з якими законодавством та Статутом 

вiднесено до компетенцiї iнших осiб); встановлює форми, 

системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства (крiм 

осiб, розмiр та умови оплати працi яких визначаються 

Загальними зборами або Наглядовою радою) згiдно з вимогами 

законодавства, штатнi розклади вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, 

представництв Товариства; у межах своєї компетенцiї видає 

накази та розпорядження, дає вказiвки, обов'язковi для виконання 

усiма працiвниками Товариства, включаючи вiдокремленi 

пiдроздiли, фiлiї, представництва; подає Наглядовiй радi з 

власної iнiцiативи, у разi необхiдностi, на погодження накази або 

iншi рiшення; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для 

забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно iз 

законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами 

Товариства; пiдписує вiд iменi власника колективний договiр, 

змiни та доповнення до нього; забезпечує оформлення виписок iз 

Статуту (змiн до нього), витягiв iз протоколiв Загальних зборiв, 

та iнших документiв, що затверджено Загальними зборами, та 

пiдписує цi документи; вирiшує iншi питання дiяльностi 



Товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до цього Статуту 

вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової 

ради. 

Статутом товариства передбаченi наступнi обмеження щодо 

повноважень Генерального директора, а саме, Генеральний 

директор не має права утворювати або брати участь (придбавати 

акцiї, частки, паї) в пiдприємствах, що конкурують з 

Товариством. 

Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. 

Генеральний директор може обiймати iншi оплачуванi посади у 

державних або громадських органах, а також на iнших 

пiдприємствах, в установах i органiзацiях виключно за згодою 

Наглядової ради. 

Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають 

права приймати дарунки, iншi прямi або непрямi вигоди, що 

мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття 

конкретного господарського рiшення. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом 

управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю. 

Протягом 2020 року дiяльнiсть Генерального директора була 

спрямована на подолання складного фiнансового стану 

Товариства, проте зазначена мета ще перебуває в процесi 

досягнення у зв'язку з тривалим перiодом прояву ефекту вiд 

погоджених правочинiв щодо постачання продукцiї Товариства 

(строки реалiзацiї контрактiв становлять  2 i бiльше рокiв) та 

iнших ухвалених рiшень. 

 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

24.12.2020р., роботу Генерального директора визнано такою, що 

вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам 

дiяльностi Товариства, а також iнтересам Товариства та 

акцiонерiв в цiлому.  

 

Примітки 
н/д  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

В Товариствi система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом контролю бухгалтерського 

фiнансового облiку (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); бухгалтерського 

управлiнського облiку (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); аудиту, контролю, ревiзiї 

(перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання 

правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, 

пiдтвердження i простежування). 



Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

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

Товариства використовується Положення "Управлiння ризиками" (Редакцiя 00). Вiдповiдно до 

даного Положення Товариства iдентифiкованi ризики, встановленi критерiї наслiдкiв, критерiї 

вiрогiдностi виникнення невiдповiдностi та критерiї реагування на невiдповiднiсть. По ризикам, 

що можуть негативно вплинути на поставку та якiсть продукцiї, складений вiдповiдний реєстр 

та вказанi заходи щодо управлiння такими ризиками. 

Основними ризиками, що мали негативний вплив на поставку та якiсть продукцiї в 2020 роцi 

були: 

- вiдтiк висококвалiфiкованого та квалiфiкованого персоналу; 

- зрив термiнiв розробки конструкторської та технологiчної документацiї; 

- недостатня кiлькiсть фiнансових засобiв. 

  

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні ні так 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 
ні ні ні так 



виконавчого органу 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, так так так так так 



результати діяльності 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні ні так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі X  

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) В Товариствi не створена ревiзiйна комiсiя 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п Повне найменування юридичної Ідентифікаційний код Розмір частки 



особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts 

Limited) 

НЕ 219411 75,467583 

2 Кисельов Олександр Миколайович н/д 6,39107 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 498 450 165 463 у вiдповiдностi до абзацу другого 

пункту 10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI 

ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ 

Закону України "Про депозитарну 

систему України" власники 165 463 

шт. акцiй не уклали з Депозитарною 

установою договорiв про 

обслуговування рахунка в цiнних 

паперах. 

18.12.2020 

Опис На дату складання перелiку акцiонерiв станом на 24.00 год. 18.12.2020 

року, кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв, вiдносно якої визначається 

кворум, становить - 1 332 987 шт., оскiльки у вiдповiдностi до абзацу 

другого пункту 10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI 

ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про депозитарну систему України" 

власники 165 463 шт. акцiй не уклали з Депозитарною установою 

договорiв про обслуговування рахунка в цiнних паперах. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Наглядова рада АТ "СМНВО - Iнжинiринг" згiдно зi Статутом Товариства складається з трьох 

членiв, якi обираються загальними зборами з числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi 

iнтереси. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Повноваження члена 

Наглядової ради - фiзичної особи припиняються достроково: у разi прийняття вiдповiдного 



рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав; без ухвалення будь-яких 

рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: 

а) за власним бажанням за умови письмового повiдомлення Наглядової ради за два тижнi; 

б) за станом здоров'я, у тому числi хвороби, що зумовила пiдтверджену у порядку, 

встановленому законодавством, тимчасову непрацездатнiсть протягом чотирьох мiсяцiв поспiль; 

в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради 

засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, 

судова заборона обiймати певнi посади тощо); 

г) у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

д) в iнших випадках, передбачених законодавством. 

Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-

який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. 

Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про 

його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та 

Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття 

рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного цим Статутом строку 

повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) 

Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання 

(переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. 

Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Повноваження Генерального директора 

припиняються достроково без ухвалення органами управлiння Товариства будь-яких рiшень у 

разi настання певних подiй, а саме: за власним бажанням з письмовим повiдомленням 

Наглядової ради за 2 (два) тижнi; у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким 

Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним 

обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади тощо); у разi смертi, 

визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; в iнших випадках, 

передбачених законодавством. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства 

пiдписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; 

прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора.  

 Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї Генерального 

директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; прийняття 

рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час 

проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше 

нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi. 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3/2019 (26) вiд 22.08.2019), ревiзiйна 

комiсiя товариства була лiквiдована.  

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених 

Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: 

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства, внесення змiн до них; затвердження органiзацiйної структури 

управлiння Товариства; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, внесення змiн до них; 



вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема пiдготовка, 

затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв); прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених 

законодавством; обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законодавством; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної 

комiсiї зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору про передачу таких 

повноважень; у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що 

уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що 

уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; визначення дати складення 

перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають 

право на участь у Загальних зборах; затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на 

Загальних зборах; вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора 

Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, 

представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, 

будь-яких iнших осiб; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, векселiв та 

податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про 

їх викуп; затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи 

вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; обрання та припинення 

повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту (строкового трудового 

договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, 

встановлення розмiру його винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд iменi 

Товариства пiдписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою 

радою; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. 

Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї Генерального 

директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; прийняття 

рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час 

проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше 

нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, 

визначеного законодавством; вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у 

тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях), про заснування 

iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення 

Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi 

Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди 

Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн 

до них; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi 



злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про 

вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом  12.2 Статуту; подання на 

розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 

12.3 та 12.4 Статуту; прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про 

винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; визначення 

ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, 

що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених 

законодавством; затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi 

iноземних; погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за 

функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним 

бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства; пого-дження за 

поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних госпо-дарських 

товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв (їх призначення та звiльнення, за 

виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; прийняття 

рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту господарської дiяльностi залежних 

господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, фiлiй, представництв, 

розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по 

них Ревiзiйної комiсiї; визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, 

здiйснення контролю за господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, 

проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок господарської дiяльностi 

Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що 

пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством; 

подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; подання Загальним 

зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; контроль за 

реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження 

рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; аналiз та оцiнка дiй 

Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та 

цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй 

щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора; забезпечення функцiонування належної 

системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за господарською дiяльнiстю Товариства (що 

включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та 

рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього 

аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, 

якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором); 

розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною 

комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою 

акцiонерiв Товариства; розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний 

директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв 

дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки 

достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на 

розгляд Загальних зборiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; 

встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; 

визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за 

розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; погодження наказiв 

або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; вирiшення iнших питань, що 



належать до компетенцiї Наглядової ради. 

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися 

iншими органами управлiння Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законодавством. 

Питання, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, можуть вирiшуватися нею, у тому числi, 

за поданням Генерального директора. 

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який 

здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй 

розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його 

ком-петенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з 

принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової 

ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй 

радi i органiзовує виконання їх рiшень. Поєднання Генеральним директором посад в органах 

управлiння iнших суб'єктiв господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради. 

Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про 

його вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та 

Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття 

рiшення про його обрання. У випадку закiнчення визначеного цим Статутом строку 

повноважень Генерального директора i вiдсутностi рiшення про обрання (переобрання) 

Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання 

(переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. 

Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Повноваження Генерального директора 

припиняються достроково без ухвалення органами управлiння Товариства будь-яких рiшень у 

разi настання певних подiй, а саме: за власним бажанням з письмовим повiдомленням 

Наглядової ради за 2 (два) тижнi; у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким 

Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним 

обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади тощо); у разi смертi, 

визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; в iнших випадках, 

передбачених законодавством. 

До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, 

що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема вiн 

представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами без 

громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями, органами державної влади або 

мiсцевого самоврядування та будь-якими iншими суб'єктами;  подає на затвердження 

Наглядової ради пропозицiї щодо органiзацiйної структури управлiння Товариства; подає для 

погодження Наглядовiй радi кандидатури керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення 

та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної 

структури управлiння Товариства, визначає умови оплати їх працi; призначає та звiльняє за 

погодженням iз Наглядовою радою керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, 

застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; органiзовує розробку та 

затверджує поточнi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; 

розподiляє обов'язки мiж керiвниками за функцiями управлiння; самостiйно розпоряджається 

коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здiйснює операцiї, в тому числi 

укладає кредитнi договори, договори про надання майна Товариства в заставу, iпотеку тощо, 

договори про видачу вiд iменi Товариства фiнансових гарантiй та поручительства з урахуванням 

вимог, встановлених роздiлом 12 Статуту; попередньо погоджує iз Наглядовою радою 

укладення Товариством правочинiв чи вчинення операцiй, визначених роздiлом 12 Статуту; 

готує Наглядовiй радi висновки та пропозицiї по таким правочинам чи операцiям; готує 

пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством 

акцiй; готує пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, 



крiм акцiй, за винятком векселiв, податкових векселiв, про порядок та умови їх випуску, а також 

про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; подає на розгляд 

Наглядової ради пропозицiї про участь та припинення участi Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi 

мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших 

юридичних осiб тощо; за погодженням iз Наглядовою радою пiдписує установчi документи 

(змiни до установчих документiв) нових господарських товариств, iнших юридичних осiб, 

створених Товариством або за участю Товариства, та без довiреностi приймає участь (голосує) 

на установчих та iнших зборах таких юридичних осiб; вимагає, у разi необхiдностi, скликання 

засiдання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у 

засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; вимагає скликання Наглядовою радою 

позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства 

банкрутом або iншої необхiдностi, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного 

правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо скликання чергових та 

позачергових Загальних зборiв, у тому числi про їх порядок денний, рекомендацiї та проекти 

рiшень з питань порядку денного; здiйснює органiзацiйне забезпечення Загальних зборiв (за 

рiшенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разi необхiдностi обрання нового 

складу Наглядової ради, якщо кiлькiсть її членiв не вiдповiдає вимогам Статуту, на вимогу 

членiв Наглядової ради, якi залишилися, органiзовує у визначенi зако-нодавством строки 

скликання та проведення позачергових Загальних зборiв з метою обрання нового складу 

Наглядової ради; готує Наглядовiй радi пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання; органiзовує складання та надання Наглядовiй 

радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд 

Загальних зборiв; подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо дивiдендної полiтики; органiзовує за 

рiшенням Загальних зборiв нарахування та виплату доходiв за цiнними паперами, що випущенi 

Товариством; органiзовує контроль виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; у 

випадках, передбачених законодавством, а також у разi прийняття вiдповiдного рiшення 

Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. 

Кандидатура аудитора та умови договору з ним повиннi бути погодженi iз Наглядовою радою; 

без довiреностi дiє вiд iменi Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї у межах 

компетенцiї, визначеної Статутом, у тому числi: вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських 

установах; пiдписує усi документи грошового, кредитного, майнового та немайнового 

характеру, звiти та баланси, листи, звернення тощо; здiйснює операцiї, виступає вiд iменi 

Товариства у взаємовiдносинах з будь-якими третiми особами; наймає на роботу та звiльняє з 

роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової 

дiяльностi та накладає стягнення за порушення вiдповiдно до законодавства, Статуту та 

внутрiшнiх документiв Товариства; укладає трудовi договори та угоди (крiм працiвникiв 

товариства, пiдписання трудових договорiв з якими законодавством та Статутом вiднесено до 

компетенцiї iнших осiб); встановлює форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв 

Товариства (крiм осiб, розмiр та умови оплати працi яких визначаються Загальними зборами або 

Наглядовою радою) згiдно з вимогами законодавства, штатнi розклади вiдокремлених 

пiдроздiлiв, фiлiй, представництв Товариства; у межах своєї компетенцiї видає накази та 

розпорядження, дає вказiвки, обов'язковi для виконання усiма працiвниками Товариства, 

включаючи вiдокремленi пiдроздiли, фiлiї, представництва; подає Наглядовiй радi з власної 

iнiцiативи, у разi необхiдностi, на погодження накази або iншi рiшення; здiйснює iншi функцiї, 

якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно iз законодавством, 

Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; пiдписує вiд iменi власника колективний 

договiр, змiни та доповнення до нього; забезпечує оформлення виписок iз Статуту (змiн до 

нього), витягiв iз протоколiв Загальних зборiв, та iнших документiв, що затверджено Загальними 

зборами, та пiдписує цi документи; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

вiдповiдно до цього Статуту вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради. 



Статутом товариства передбаченi наступнi обмеження щодо повноважень Генерального 

директора, а саме, Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати 

акцiї, частки, паї) в пiдприємствах, що конкурують з Товариством. 

Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може 

обiймати iншi оплачуванi посади у державних або громадських органах, а також на iнших 

пiдприємствах, в установах i органiзацiях виключно за згодою Наглядової ради. 

Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi 

прямi або непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття 

конкретного господарського рiшення. 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 3/2019 (26) вiд 22.08.2019), ревiзiйна 

комiсiя товариства була лiквiдована.  

 

 

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

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

цього пункту 
Вiдповiдно до ст 40

1
  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нашим обов'язком є 

висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст 40
1
 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне 

управлiння Товариства за 2020 рiк, та перевiрити iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 

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

корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк. 

 

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

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

за 2020 рiк.  

 

Посилання на власний або будь-який iнший прийнятий Товариством кодекс корпоратив-ного 

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

вiдхилень або незастосування окремих положень власного або прийнятого кодексу 

корпоративного управлiння у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк 

вiдсутнi, оскiльки Товариство не приймало власного кодексу корпоративного управлiння та не 

застосовувало iнший кодекс корпоративного управлiння або практику корпоративного 

управлiння, а вiдповiднi положення корпоративного управлiння визначенi Товариством у 

Статутi. 

 

Ми також перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв Товариства та 

загальний опис прийнятих на зборах рiшень; iнформацiю про персональний склад наглядової 

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

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

Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк.  

 

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

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

Товариства, або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту.  

 

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

корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, щодо основних характеристик систем 

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

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

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



та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства. 

 

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

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

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

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

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

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

пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40
1
 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-

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

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

вiд 03.12.2013 р. 

 
Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ" 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (Розділ «Суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової діяльності» та Розділ «Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес»):  ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до Розділу 

"Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" 

та до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, номер реєстрації у Реєстрі - 3727. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, що проводив аудит: 

Ключовий партнер, аудитор 

Товариства з обмеженою  

відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ"       Ольга Миколаївна Гаврікова  

Номер, серія, дата видачі сертифікату аудитора, виданого АПУ: 

Сертифікат аудитора № 007577, Серія А, від 22.02.2018 р., номер реєстрації у Реєстрі 101647. 

Генеральний директор 

Товариства з обмеженою Відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ"           Андрій Павлович Каплін  

Місцезнаходження та фактичне місце розташування: 61052, Україна, м. Харків, вул. Ярославська, 

будинок 8 

 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (INTER GROWTH 

INVESTMENTS LIMITED) 

HE 219411 3032, Кiпр, Limassol, 

Napfliou, 15, 2nd floor 

1 130 844 75,467583 1 130 844 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Кисельов Олександр Миколайович 95 767 6,39107 95 767 0 

Усього 1 226 611 81,858653 1 226 611 0 



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

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

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

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

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

рівною пороговому значенню пакета акцій 
 

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

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 24.06.2020 СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД 

(Stremvol Holdings Limited) 

HE 216157 75,4676 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з листом (вх.№1739 вiд 24.06.2020р. канцелярiї АТ "СМНВО-Iнжинiринг") Компанiя "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (Stremvol Holdings Limited), яка 

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

повiдомляє АТ "СМНВО - Iнжинiринг" (далi - Товариство) про те, що Компанiя "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (Stremvol Holdings Limited) бiльше не володiє акцiями 

Товариства. 

2 24.06.2020 IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (Inter Growth Investmеnts 

Limited) 

НЕ 219411 0 75,4676 

Зміст інформації: 

Згiдно з листом (вх.№1738 вiд 24.06.2020р. канцелярiї АТ "СМНВО-Iнжинiринг") Компанiя "IНТЕР ГРОУС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (Inter Growth Investmеnts Limited), 

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

повiдомляє АТ "СМНВО - Iнжинiринг" (далi - Товариство) про те, що вона придбала 1130844 простих бездокументарних iменних акцiй Товариства, номiнальною вартiстю 

1,92 грн. кожна, набувши частку в розмiрi 75,4676% (у вiдсотках до статутного капiталу Товариства). 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

1 498 450 1,92 Згiдно з законодавством України  Вiдсутня 

Примітки: 

 Вiдсутня 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.11.2010 1103/1/10 ДКЦПФР UA4000146856 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1,92 1 498 450 2 877 024 100 

Опис Додаткова емiсiя акцiй у 2020 р. не проводилась. Акцiї Товариства не включенi до бiржевого реєстру жодної бiржi. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Лук'яненко Володимир Матвiйович 3 095 0,2 3 095 0 

Усього 3 095 0,2 3 095 0 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 14 348 38 426 0 234 811 14 348 273 237 

  будівлі та споруди 12 906 12 026 0 170 723 12 906 182 749 

  машини та обладнання 25 2 656 0 15 151 25 17 807 

  транспортні засоби 1 210 4 195 0 475 1 210 4 670 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 207 19 549 0 48 462 207 68 011 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 1 085 0 1 085 

  будівлі та споруди 0 0 0 958 0 958 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 127 0 127 

Усього 14 348 38 426 0 235 896 14 348 274 322 

Опис 

Станом на 31.12.2020р. вартiсть власних основних фондiв, за 

вирахуванням зносу, склала 38 млн. грн. 

Основнi фонди за складом розподiляються на: 

- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 31,6% загальної 

суми основних фондiв; 

- транспортнi засоби, iнструмент i прилади - 10,5%; 

- робочi машини та обладнання - 7,9%; 

- iншi - 50%. 

Протягом звiтного перiоду в експлуатацiю введено основних фондiв на 

суму 28 876 тис. грн., з них: 27 746 тис. грн. - виробничого 

призначення, 1 130 тис. грн. - нематерiальнi активи. 

Парк обладнання пiдприємства налiчує 4 157 одиниць як власного, так i 

орендованого технологiчного та пiдйомно-транспортного обладнання, а 

саме: 

- металорiзального - 2 676 од.; 

- пiдйомно-транспортного (вантажопiдiймальнi крани) - 572 од; 

- ливарного - 255 од.; 

- кувально-пресувального - 536 од.; 

- деревообробного - 118 од. 

 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

55 650 3 326 

Статутний капітал (тис.грн) 2 877 2 877 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

2 877 2 877 

Опис Вартiсть чистих активiв була розрахована згiдно з "Методичними рекомендацiями 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих 



активiв акцiонерних товариств" вiд 17.11.2004 року № 485. 

Висновок Станом на 31 грудня 2020 року вартiсть чистих активiв товариства становила  55650 тис. 

грн. i була бiльшою статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства 

України, зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 21 260 X X 

у тому числі:  

АТ "Банк Альянс" 20.01.2020 14 380 0 19.07.2021 

АТ "Банк Альянс" 03.11.2020 6 880 0 15.04.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 16 240 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 890 201 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 927 701 X X 

Опис Кредити банкiв: вiдсоток за користування коштами (вiдсоток 

рiчних) - iнформацiя є конфiденцiйною. 

Iншi зобов'язання: за товари, роботи, послуги (575577 тис. 

грн.), розрахунки зi страхування (8841 тис. грн.), розрахування 

з оплати працi (36409 тис. грн.), за одержаними авансами 

(126874 тис. грн.), поточнi забезпечення ( 22930 тис. грн.), iншi 

поточнi зобов'язання (115641 тис. грн.), за розрахунками з 

учасниками (1536 тис.грн.), довгостроковi зобов'язання (109 

тис. грн.), iншi довгостроковi зобов'язання (539 тис.грн.), 

вiдстроченi податковi зобов'язання (1745 тис.грн.) . 

 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вузли та 

деталi до 

компресорiв 

- 461171 61,39 - 390928,9 43,83 

2 Компресори 

iншi (ГПА) 

1 177901 23,68 1 134094,8 15,03 

3 Компресори 

вiдцентровi 

2 60464,8 8,04 2 60991,7 6,83 

4 Товари - 0 0 - 215143,5 24,12 

5 Iнша 

продукцiя, 

роботи 

(послуги) 

- 51728,9 6,89 - 90658,1 10,19 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiали 37,54 

2 Товари 28,54 

3 Заробiтна плата та вiдповiднi 

нарахування на зарплату 

26,76 

4 Iншi операцiйнi витрати 7,16 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна, буд. 

7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

в/д 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

в/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 380445910400 

Факс +380444825201 

Вид діяльності Забезпечує формування та 

функцiонування системи депозитарного 

облiку цiнних паперiв 

Опис  

Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає 

лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29 

Закону України "Про депозитарну 

систему України". 

Послуги Товариству надаються згiдно з 

Заявою про приєднання до умов 

договору про обслуговування випускiв 

цiнних паперiв вiд 11.11.2013 №ОВ-

1701. 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКИЙ 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21656006 

Місцезнаходження 01010, Україна, м. Київ, 

М.Омеляновича-Павленка, б.4/6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 286614 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 499-90-08 

Факс (044) 499-90-08 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Послуги емiтенту надаються згiдно з 

Договором вiд 22.12.2010р. №4-Е про 

вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 

власникам iменних цiнних паперiв. 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "АРКС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20474912 

Місцезнаходження 04070, Україна, м.Київ, вул.Iллiнська, 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №483288 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009 

Міжміський код та телефон (044) 391-11-22 

Факс (044) 499-24-99 

Вид діяльності Послуги у сферi страхування 

Опис Страхування майна (№04ип0д), 

особисте страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi (№34нст0д), 

особисте страхування вiд нещасних 

випадкiв робiтникiв ренген лабораторiї 

(№65нс0д). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське об'єднання "Група 

правової допомоги" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41959235 

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

вул.Горького, 58 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

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

Факс (0542) 68-60-19 

Вид діяльності Надання правової допомоги 

Опис Договiр про надання правової допомоги 

№4 вiд 02.05.2018р.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34013943 

Місцезнаходження 61052, Україна, Харківська обл., 

м.Харкiв, вул. Ярославська, 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3727 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.03.2006 

Міжміський код та телефон (057) 777 02 07 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування ( КВЕД - 69.20) 

Опис Свiдоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

одноособово надають аудиторськi 

послуги № 3727, видане згiдно з 

Рiшенням Аудиторської палати 

України № 160/3 вiд 02.03.2006 року, 

(термiн чинностi свiдоцтва - 

безстроковий). 

Договiр б/н вiд 02 лютого 2021 року:  

Аудит окремої та консолiдованої 

фiнансової звiтностi за 2020 рiк 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання - Iнжинiринг" 
за ЄДРПОУ 00205618 

Територія Сумська область, Ковпакiвський р-н за КОАТУУ 5910136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11 

Середня кількість працівників: 2765 

Адреса, телефон: 40009 Суми, Iллiнська, буд. 13, (0542) 61-06-99 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 452 1 315 

    первісна вартість 1001 3 011 4 141 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 559 ) ( 2 826 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 14 348 43 375 

    первісна вартість 1011 23 053 54 995 

    знос 1012 ( 8 705 ) ( 11 620 ) 

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 50 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 14 850 44 690 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 5 205 451 898 

Виробничі запаси 1101 44 68 894 

Незавершене виробництво 1102 5 161 308 134 

Готова продукція 1103 0 74 822 

Товари 1104 0 48 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 10 406 188 599 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 652 29 423 

    з бюджетом 1135 322 55 044 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 2 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 43 123 269 

Поточні фінансові інвестиції 1160 550 3 344 

Гроші та їх еквіваленти 1165 584 3 771 

Готівка 1166 0 9 

Рахунки в банках 1167 584 3 762 

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 2 773 83 313 

Усього за розділом II 1195 22 535 938 661 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 37 385 983 351 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 877 2 877 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 325 249 

Додатковий капітал 1410 919 919 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 602 602 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 397 51 003 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 3 326 55 650 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1 613 1 745 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 539 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

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 1 613 2 284 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 21 260 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 109 

    товари, роботи, послуги 1615 6 244 575 577 

    розрахунками з бюджетом 1620 397 16 240 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 7 410 

    розрахунками зі страхування 1625 422 8 841 

    розрахунками з оплати праці 1630 6 186 36 409 

    одержаними авансами 1635 16 410 126 874 

    розрахунками з учасниками 1640 1 536 1 536 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1 015 22 930 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 236 115 641 

Усього за розділом IІІ 1695 32 446 925 417 

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 37 385 983 351 

 

Керівник    Лук'яненко Володимир Матвiйович 

 

 

Головний бухгалтер   Клименко Володимир Миколайович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання - Iнжинiринг" 
за ЄДРПОУ 00205618 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 891 817 17 148 

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 ( 623 618 ) ( 23 445 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 268 199 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 6 297 ) 

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 144 605 483 

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 ( 130 284 ) ( 5 481 ) 

Витрати на збут 2150 ( 66 470 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 152 967 ) ( 1 524 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 63 083 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 12 819 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 146 88 

Інші доходи 2240 50 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 794 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1 617 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 59 868 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 12 731 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7 544 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 52 324 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 12 731 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 -77 

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 -77 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -77 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 52 324 -12 808 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 476 998 1 531 

Витрати на оплату праці 2505 379 591 20 547 

Відрахування на соціальні заходи 2510 81 105 4 378 

Амортизація 2515 3 098 1 264 

Інші операційні витрати 2520 149 271 3 823 

Разом 2550 1 090 063 31 543 

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 1 498 450 1 498 450 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 34,918750 -8,496110 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Лук'яненко Володимир Матвiйович 

 

Головний бухгалтер   Клименко Володимир Миколайович 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання - Iнжинiринг" 
за ЄДРПОУ 00205618 

 

 

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

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 720 214 18 379 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 400 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 114 800 7 981 

Надходження від повернення авансів 3020 288 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 100 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 7 952 204 

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 185 527 465 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 532 018 ) ( 3 388 ) 

Праці 3105 ( 266 385 ) ( 11 297 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 69 306 ) ( 3 561 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 64 193 ) ( 6 202 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 25 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5 ) ( 2 410 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 64 188 ) ( 3 767 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 22 864 ) ( 1 917 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 17 850 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 085 ) ( 84 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 81 848 ) ( 1 545 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -26 268 -965 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 495 550 

    необоротних активів 3205 3 510 100 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 145 88 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 24 154 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 3 340 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 9 117 ) ( 17 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 28 680 ) ( 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 -12 833 721 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 96 033 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 ( 52 068 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 280 ) ( 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 ( 8 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 42 677 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 3 576 -244 

Залишок коштів на початок року 3405 585 1 457 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -390 -79 

Залишок коштів на кінець року 3415 3 771 1 134 

 

Керівник    Лук'яненко Володимир Матвiйович 

 

Головний бухгалтер   Клименко Володимир Миколайович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання - Iнжинiринг" 
за ЄДРПОУ 00205618 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 2 877 325 919 602 -1 371 0 0 3 352 

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 -26 0 0 -26 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 2 877 325 919 602 -1 397 0 0 3 326 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 52 324 0 0 52 324 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -76 0 0 76 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -76 0 0 76 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 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 -76 0 0 52 400 0 0 52 324 

Залишок на кінець року  4300 2 877 249 919 602 51 003 0 0 55 650 

 

Керівник    Лук'яненко Володимир Матвiйович 

 

 

 

Головний бухгалтер   Клименко Володимир Миколайович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання - Iнжинiринг" 
за ЄДРПОУ 00205618 

Територія Сумська область, Ковпакiвський р-н за КОАТУУ 5910136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11 

Середня кількість працівників: 2765 

Адреса, телефон: 40009 Суми, Iллiнська, буд. 13, (0542) 61-06-99 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 452 1 315 

    первісна вартість 1001 3 011 4 141 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 559 ) ( 2 826 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 129 0 

Основні засоби 1010 14 987 43 375 

    первісна вартість 1011 23 703 54 995 

    знос 1012 ( 8 716 ) ( 11 620 ) 

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 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 15 568 44 690 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 5 288 451 898 

Виробничі запаси 1101 127 68 894 

Незавершене виробництво 1102 5 161 308 134 

Готова продукція 1103 0 74 822 

Товари 1104 0 48 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 10 841 188 599 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 652 29 423 

    з бюджетом 1135 322 55 044 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 2 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 45 123 269 

Поточні фінансові інвестиції 1160 550 3 344 

Гроші та їх еквіваленти 1165 798 3 771 

Готівка 1166 45 9 

Рахунки в банках 1167 753 3 762 

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 2 794 83 313 

Усього за розділом II 1195 23 290 938 661 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 38 858 983 351 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 877 2 877 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 325 249 

Додатковий капітал 1410 919 919 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 602 602 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 314 51 003 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 3 409 55 650 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1 613 1 745 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 20 539 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

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 1 633 2 284 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 21 260 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 109 

    товари, роботи, послуги 1615 7 383 575 577 

    розрахунками з бюджетом 1620 542 16 240 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 18 7 410 

    розрахунками зі страхування 1625 444 8 841 

    розрахунками з оплати праці 1630 6 269 36 409 

    одержаними авансами 1635 16 410 126 874 

    розрахунками з учасниками 1640 1 536 1 536 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1 015 22 930 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 217 115 641 

Усього за розділом IІІ 1695 33 816 925 417 

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 38 858 983 351 

 

Керівник    Лук'яненко Володимир Матвiйович 

 

Головний бухгалтер   Клименко Володимир Миколайович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання - Iнжинiринг" 
за ЄДРПОУ 00205618 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 896 901 17 961 

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 ( 626 953 ) ( 23 908 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 269 948 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 5 947 ) 

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 144 862 483 

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 ( 131 171 ) ( 5 666 ) 

Витрати на збут 2150 ( 66 758 ) ( 41 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 153 391 ) ( 1 547 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 63 490 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 12 718 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 146 88 

Інші доходи 2240 177 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2 325 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1 703 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 59 785 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 12 630 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7 544 -18 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 52 241 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 12 648 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 -77 

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 -77 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -77 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 52 241 -12 725 

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

2470 52 241 -12 725 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 52 241 -12 725 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 477 005 1 810 

Витрати на оплату праці 2505 381 153 20 841 

Відрахування на соціальні заходи 2510 81 454 4 442 

Амортизація 2515 3 234 1 275 

Інші операційні витрати 2520 152 239 3 886 

Разом 2550 1 095 085 32 254 

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 1 498 450 1 498 450 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 34,863360 -8,440720 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Лук'яненко Володимир Матвiйович 

 

Головний бухгалтер   Клименко Володимир Миколайович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче 

об'єднання - Iнжинiринг" 
за ЄДРПОУ 00205618 

 

 

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

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 720 214 18 961 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 400 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 114 800 7 981 

Надходження від повернення авансів 3020 288 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 100 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 7 952 204 

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 185 527 465 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 532 018 ) ( 3 498 ) 

Праці 3105 ( 266 385 ) ( 11 450 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 69 306 ) ( 3 604 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 64 193 ) ( 6 240 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 25 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5 ) ( 2 410 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 64 188 ) ( 3 805 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 22 864 ) ( 1 917 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 17 850 ) ( 5 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 085 ) ( 84 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 81 848 ) ( 1 584 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -26 268 -771 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 495 550 

    необоротних активів 3205 3 510 100 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 145 88 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 24 154 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 3 340 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 9 117 ) ( 17 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 28 680 ) ( 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 -12 833 721 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 96 033 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 20 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 52 068 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 280 ) ( 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 ( 8 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 42 677 20 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 3 576 -30 

Залишок коштів на початок року 3405 585 1 457 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -390 -79 

Залишок коштів на кінець року 3415 3 771 1 348 

 

Керівник    Лук'яненко Володимир Матвiйович 

 

Головний бухгалтер   Клименко Володимир Миколайович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання - Iнжинiринг" 
за ЄДРПОУ 00205618 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2020 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 4000 2 877 325 919 602 -1 288 0 0 3 435 0 3 435 

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 -26 0 0 -26 0 -26 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 2 877 325 919 602 -1 314 0 0 3 409 0 3 409 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 52 241 0 0 52 241 0 52 241 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -76 0 0 76 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -76 0 0 76 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:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -76 0 0 52 317 0 0 52 241 0 52 241 

Залишок на кінець року  4300 2 877 249 919 602 51 003 0 0 55 650 0 55 650 

 

Керівник    Лук'яненко Володимир Матвiйович 

 

Головний бухгалтер   Клименко Володимир Миколайович 



 

ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - Інжиніринг» 

за 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року 

 (в тисячах українських гривень) 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

1.1.Повна назва:  

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

«СМНВО-Інжиніринг» або Товариство). 

1.2. Код ЄДРПОУ: 00205618. 

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

товариства- приватне. 

1.4. Місцезнаходження: вул. Іллінська, 13, м. Суми, Сумська область, 40009. 

1.5. Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання-

Інжиніринг» було створене у 1956 році у формі комплексного проектного відділу (КПВ 1) 

союзного проектного інституту «Діпрохім», з 1970 року – Сумська філія «Діпрохіму», з 1991 

року – Проектний інститут «Укрдіпрохім», з 1994 року Відкрите акціонерне товариство 

«Укрхімпроект». У відповідності до норм нового Закону України «Про акціонерні товариства» 

у 2011 році Товариство здійснило перереєстрацію та змінило назву на «Публічне акціонерне 

товариство «Укрхімпроект». На виконання Закону України «Про акціонерні товариства» за 

рішенням Загальних зборів акціонерів від 14.12.2018 року (протокол 2/2018(23)) змінено тип 

Товариства та його найменування з 20.12.2018 року на «Приватне акціонерне товариство 

«Укрхімпроект». Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол 

№4/2019(27) від 26.11.2019 року) з 28.11.2019 року товариство змінило назву на Акціонерне 

товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг». 

Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції 

товариства у процесі приватизації, 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 Товариства є: Інтер Гроус Інвестментс Лімітед (Кіпр)  - 75,467583% та 

Кисельов Олександр Миколайович (Україна) – 6,391070%. 

1.6. Вищим органом управління АТ «СМНВО-Інжиніринг» є Загальні збори акціонерів. 

1.7. Середня кількість працівників протягом 2020 року складала – 2 765 осіб. 

1.8.Основні види діяльності: 

 діяльність у сфері архітектури  (КВЕД 71.11); 

 виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання (КВЕД 28.12); 

 виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13); 

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

(КВЕД 28.99); 

 виробництво дерев'яної тари (КВЕД 16.24);  

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

 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (КВЕД 46.19); 

 професійно-технічна освіта (КВЕД 85.32);  



 

 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); 

 інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (КВЕД 74.90); 

 ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (КВЕД 

33.12); 

 установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20); 

 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 

68.20); 

 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (КВЕД 56.10); 

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

 

1.9. Опис основних видів діяльності.  

 

Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, 

розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що 

належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл в інтересах акціонерів 

Товариства. 

Предметом діяльності Товариства є: 

- інжинірингова та інноваційна діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання науково-

дослідних, проектно-конструкторських, конструкторських, інженерно-пошукових, проектних, 

архітектурно-проектних робіт, розробка проектно-кошторисної документації на всіх стадіях 

проектування, проведення інженерних обстежень будівель і споруд, проектування газопроводів (в том 

числі високого тиску), проведення робіт з експертизи промислової безпеки, розробка паспортів 

підприємства (об’єкта), розробка матеріалів ОВНС - оцінка впливу запланованої діяльності на стан 

оточуючого середовища; розробка матеріалів ОВД-оцінка впливу на довкілля, розробка техніко-

економічних обґрунтувань, техніко-економічних розрахунків, бізнес-планів інвестиційних проектів, 

бізнес-планів об’єктів будівництва, виконання функцій генпроектувальника, здійснення авторського 

нагляду за будівництвом запроектованих об’єктів, діяльність по розробці та продажу нормативної та 

технічної документації, діяльність по перевірці субпідрядників по якості матеріалів та комплектуючих 

виробів тощо; 

- виробництво машин та обладнання, в тому числі виробництво двигунів та турбін; виробництво 

насосів, компресорів та гідравлічних систем; ремонт, монтаж, технічне обслуговування, встановлення 

двигунів та турбін; ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем; 

виробництво машин загального призначення; виробництво сільськогосподарських машин; виробництво 

верстатів; виробництво інших машин спеціального призначення; виробництво озброєння та боєприпасів; 

виробництво побутових електроприладів та неелектричних побутових приладів;  

- виробництво і реалізація високовольтного та низьковольтного електрообладнання, 

зокрема силових трансформаторів та реакторів, діяльність по проектуванню, виробництву та 

реалізації перемикаючих пристроїв, токопровідників та кріпильних виробів, запасних частин до 

електрообладнання, засобів вимірювання та контролю, іншої продукції виробничого 

призначення, виробництво і реалізація яких не заборонені законодавством; 

- виробництво і реалізація товарів споживчого призначення, зокрема, предметів побутової 

електротехніки, будівельних конструкцій, медичних препаратів, ветеринарних медикаментів і 

препаратів, виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, продуктів 

харчування; 



 

- інноваційна та інжинірингова діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання 

науково-дослідних, проектно-дослідницьких, дослідно-конструкторських, інженерно-

пошукових робіт, діяльність по розробці та продажу нормативної та технічної документації, 

діяльність по перевірці субпідрядників по якості матеріалів та комплектуючих виробів тощо; 

- проектування, будівництво та обслуговування об`єктів житлового фонду, об`єктів 

промислового та сільськогосподарського призначення, атомної енергетики, мереж передачі 

даних та документального зв`язку, телефонного зв`язку (будівельна діяльність); технічне 

обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації; 

діяльність у сфері телекомунікацій; 

- Товариство, як науково-технічна організація, розробляє та виготовляє різноманітне 

обладнання практично для всіх галузей (для нафтової та газової промисловості, хімічного 

виробництва, насосного та центрифугованого обладнання, у тому числі і атомної енергетики) а 

також розробляє проектну і робочу документацію, здійснює авторський нагляд за 

будівництвом. 

За 2020 рік на АТ «СМНВО-Інжиніринг» було виготовлено товарної продукції у діючих цінах 

на суму 751 265,7 тис. грн.. 

Обсяг виробництва забезпечено за рахунок випуску продукції такої номенклатури: 

 вузли та деталі до компресорів –  461 171,0 тис. грн.; 

 компресори  інші  (ГПА)- 177 901,0 тис. грн.; 

 компресори  відцентровані- 60 464,8 тис. грн.; 

 монтаж обладнання- 16 497,8 тис. грн.; 

 послуги кування металу- 8 483,9 тис.грн.; 

 вузли та деталі до насосів- 5 327,4 тис.грн.; 

 інша продукція, роботи (послуги) –  21 419,8 тис. грн. 

 

За 2020 рік АТ «СМНВО-Інжиніринг» реалізовано продукції на суму 891 817 тис. грн. Із загального 

обсягу реалізованої продукції поставки на експорт становили  802 224  тис. грн. або 89,95%, з них –до 

країн СНД – 794 214 тис. грн. (99,0%). 

 

1.10. Організаційна структура Товариства затверджена протоколом Наглядової ради №28/07-2020 від 

28.07.2020 року. До складу товариства входять спеціалізовані виробництва: заготівельне, виробництво 

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

відокремлений структурний підрозділ Інститут «Нафтохімпроект», представництво в місті Київ, дитячий 

оздоровчий центр «Чайка» і санаторій-профілакторій.  

В 2020 році, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі господарського 

товариства від 10.07.2020 р., відбувся продаж дочірньої компанії ТОВ «Техногаз-С» (код ЄДРПОУ 

43287900). 

 

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

випуску 22.03.2021 року. 

 

2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

 

2.1. Ідентифікація та основа підготовки фінансової звітності 

 



 

Фінансова звітність  АТ «СМНВО-Інжиніринг»  складена станом на 31 грудня 2020 року, звітним 

періодом є 2020 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі – МСФЗ) та є фінансовою звітністю загального призначення.  

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

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

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 

АТ «СМНВО-Інжиніринг» на 31.12.2020 р. не є власником часток в статутному капіталі інших 

підприємств. 

Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності протягом 2020 року не було. Участі у спільних 

підприємствах товариство не бере.  

 

2.2. Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності 

 

З 1 січня 2011 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності".  

Перший повний комплект фінансової звітності за МСФЗ підготовлений за 2012 рік та станом на 31.12.2012 

р  

Під час складання фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво застосовує МСФЗ, що є чинними 

станом на дату складання такої фінансової звітності згідно з МСФЗ, та враховує Проекти будь-яких 

МСФЗ, наявні на зазначену дату.  

Ця фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості. 

 

2.3. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

 

2.3.1. Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій 

 

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

01.01.2020 року, у звітному році.  

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

16 червня 2020 року оприлюднено оновлені 3 стандарти й 1 інтерпретацію.  

 

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

 

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

широке визначення поняття "суттєвий" замінено посиланням на аналогічний термін, 

визначений у пункті 7 МСБО 1, та використовується в МСБО 8 відтепер із таким самим 

значенням. В оновленій версії вилучено п. 6, який посилався на Концептуальну основу щодо 

суттєвості і припускав, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної 

діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю. 

Облікова політика має бути нейтральною – це чинна норма МСБО 8, а в оновленій редакції 

уточнено, що нейтральність – це відсутність упереджень. У п. 20 уточнено, що не "перше", а 

саме "дострокове" застосування МСФЗ не є добровільною зміною в обліковій політиці. Щодо 

оновлень – до МСБО 8 додано посилання на застосування нових положень, пов'язаних із МСФЗ 

9, документом "Зміни у посиланнях на Концептуальну основу в Стандартах МСФЗ", що 

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

"Визначення суттєвого" (зміни до МСБО 1та МСБО 8), виданим у жовтні 2018 р. 
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МСБО 23 "Витрати на позики"   

 

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

розрахунків витрати за позиками, здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного 

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

передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені». Щорічними 

удосконаленнями МСФЗ циклу 2015 – 2017, виданими у грудні 2017 року, саме пункт 14 

доповнено, як зазначено вище, тож компанія застосовує ці зміни до витрат за позиками, що 

понесені на початку або після початку річного звітного періоду, у якому вона вперше 

застосовує ці зміни (новий п. 28A), при цьому компанія застосовує ці поправки до річних 

звітних періодів, що починаються з 1 січня 2019 року або пізніше. Крім того, до стандарту 

додано вимогу застосування поправок, пов'язаних із МСФЗ 9 та МСФЗ 16. Решта правок – 

косметичні, замінено посилання з МСБО 39 на МСФЗ 9, МСБО 17 на МСФЗ 16, нарешті активи 

"кваліфікаційні", а не "кваліфіковані", інвестиційний "дохід", а не інвестиційний "прибуток", 

сума повного або часткового списання може бути "відновлена", а не "сторнується". 

 

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" 

У попередній оприлюдненій версії МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" було пропущено п. 

24 – "Якщо оплату за інвестиційну нерухомість відстрочено, її собівартістю є грошовий 

еквівалент ціни. Різниця між цією сумою та загальною сумою платежів визнається як витрати 

на відсотки за період надання кредиту". І це є дуже суттєво, бо компанії мають орієнтуватися на 

оприлюднену версію, і якщо цей пункт був відсутній, то і його застосування було за межами 

дозволеного. У новій версії суттєво розширено п. 53, що стосується ситуацій неможливості 

достовірно оцінити справедливу вартість інвестиційної нерухомості. У частині оновлення 

додано п. 85Є – "МСФЗ 17, випущений у травні 2017 р., змінив пункт 32Б. Суб'єкт 

господарювання застосовує цю зміну, якщо він застосовує МСФЗ 17". 

КТМФЗ 16 "Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю"   

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

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

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

інший сукупний "дохід", а не "прибуток".  

2.3.2. Нові МСФЗ та інтерпретацій 

 

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

дата яких не настала: 

 

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

 

Міністерство фінансів України розглянуло звернення щодо застосування Міжнародного 

стандарту фінансової звітності 4 "Страхові контракти" та повідомляє, що відповідно до пункту 

В34 Додатка В "Дата набрання чинності та перехідні положення" МСФЗ 17 "Страхові 

контракти" МСФЗ 17 замінює собою та скасовує МСФЗ 4 "Страхові контракти" в редакції зі 

змінами від 2016 року. 

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

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

інформацією, розміщеною на офіційному вебсайті Фонду Міжнародних стандартів фінансової 
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звітності (м. Лондон, Велика Британія), дату набрання чинності МСФЗ 17 перенесено на 2023 

рік). Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 17 раніше, він повинен розкривати цей 

факт. Суб'єктам господарювання, які застосовують МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 

15 "Дохід від договорів з клієнтами", дозволено застосовувати МСФЗ 17 раніше від офіційної 

дати набрання чинності цим стандартом. 

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

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

 

3. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ЯКОМУ ТОВАРИСТВО ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

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

макроекономічні показники продовжували погіршуватись. Промисловість завершила 2020 рік спадом 

виробництва на 5,2%. У грудні в українській промисловості вперше з травня 2019 року було зафіксовано 

зростання, що становило 4,8% р/р. Проте варто зауважити, що такий результат завдячує не так високим 

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

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

виробничі показники кінця 2019 року забезпечили зростання видобутку металевих руд одразу на 20% 

р/р. Незважаючи на зростання у грудні, українська промисловість завершила 2020 рік скороченням 

виробництва на 5,2%. 

Також разом із поширенням пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні в 2020 році призводить 

до виникнення невизначеності майбутніх умов функціонування підприємств в України.  

 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися усі відомі керівництву Товариства фактори та 

такі, які можна надійно оцінити.  

Керівництво не може передбачити всі змiни, якi можуть мати вплив на економiку в цiлому, а також те, 

якi наслiдки вони можуть мати на фiнансовий стан Товариства в майбутньому. Керiвництво вважає, що 

їм здiйснюються всi заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 

Дана окрема фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої 

невизначеностi. Такі коригування будуть внесені, якщо такі зміни середовища стануть вiдомi i їх вплив 

зможе бути надійно оцiнений. 

Керівництво Товариства впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної 

діяльності та розвитку товариства в умовах, що склалися. Так, у 2020 році Товариство активно 

займалось пошуком нових ринків та налагодженням зв’язків з резидентами інших країн.  

 

4. ПРИПУЩЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Дана окрема фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність. 

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність та позитивно 

оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  

Товариство має вільний доступ до фінансових ресурсів. 

В той же час звертаємо увагу на наявність нестабільності середовища, в якому функціонує Товариство, 

що є наслідком поширення пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні в 2020 році, яка може 

обумовити певне прострочення платежів дебіторів Товариства у майбутньому та  може поставити під 

значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність 

Разом з тим, управлінський персонал позитивно оцінює здатність Товариства продовжувати свою 

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

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

прийнятним, оскільки:  



 

- керівництво Товариства має стійкі плани щодо продовження та збільшення обсягів 

господарської діяльності Товариства в майбутньому, що вже підтверджується оперативними 

даними щодо фактичного продовження та фактичних обсягів здійснення Товариством 

господарської діяльності, проводяться операції з реалізації  готової продукції у 1 кварталі 2021 

року; 

- залишки грошових коштів на рахунках у банках та їх приріст протягом звітного року 

свідчить про те, що Товариство має відкритий доступ до фінансових ресурсів; 

- Товариство має стратегічне значення для регіону, забезпечує діяльність промислових 

об'єктів, тому очікується, що кризові явища не матимуть суттєвого впливу на здатність 

Товариства  безперервно продовжувати свою діяльність. 

- за оцінкою керівництва Товариства, в наступному фінансовому році, за оперативними 

даними 1 кварталу 2021 р., керівництвом планується отримати прибутки, достатні для 

безперервного здійснення діяльності та з часом покрити збитки. 

5. 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 фінансової звітності. Суттєвою 

інформацією визнається інформація, відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до нього може 

вплинути на рішення його користувачів.  

 

Визначення порогу суттєвості для розмежування облікової та іншої інформації щодо окремих 

господарських операцій та об'єктів обліку Товариства наведено у таблиці нижче: 

 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 

Базовий показник для визначення порога 

суттєвості 

Окремі об'єкти обліку активів, 

зобов'язань і власного капіталу 
5 % 

Підсумок відповідно всіх активів, усіх 

зобов'язань і власного капіталу 

Окремі види доходів і витрат 2 % Чистий прибуток (збиток) підприємства 

 

Товариство не повинно в пояснювальних примітках до окремої фінансової звітності надавати 

інформацію, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою (нижча за наведений 

поріг суттєвості). 

 

Визначення порогу суттєвості для відображення в обліку окремих господарських операцій та визнання 

окремих об'єктів обліку наведено у таблиці нижче: 

 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 

Базовий показник для визначення порога 

суттєвості 

Переоцінка або зменшення 

корисності об'єктів обліку 

1 000 грн.  

15 % 
Відхилення залишкової вартості об'єктів 

обліку від їх справедливої вартості 

Визначення подібних активів не більше 10 % 
Різниця між справедливою вартістю об'єктів 

обміну 

Визнання окремих об'єктів основних 

засобів (до 31.05.2020р.) 
6 000 грн. - 

Визнання окремих об'єктів основних 

засобів (з 01.06.2020р. згідно наказу 

№266 від 17.06.2020 р. ) 

20 000 грн. - 



 

 

6. ФУНКЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА, ВАЛЮТА ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА 

ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

 

Функціональною валютою Товариства є Українська гривня, яка є національною валютою 

України, найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що 

проводяться Товариством і пов’язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльність.  

Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за Міжнародними 

стандартами. 

 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у функціональній валюті 

Товариства шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіціального курсу обміну 

Національного банку України (обмінного курсу) на дату здійснення операції. На кожну звітну дату: 

- монетарні статті в іноземній валюті підлягають перерахунку, застосовуючи поточний обмінний курс на 

звітну дату; 

- немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, підлягають 

перерахунку, застосовуючи валютний курс на дату операції; 

- немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, підлягають 

перерахунку, застосовуючи валютні курси на дату визначення справедливої вартості. 

 

Курсові різниці, що виникають при розрахунках за монетарними статтями визнаються у звіті про 

фінансові результати (звіті про сукупні доходи) в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони 

виникають. 

Вплив зміни курсів обміну за немонетарними статтями, що оцінені за справедливою вартістю в 

іноземній валюті, враховується у складі прибутку або збитку від зміни справедливої вартості.  

 

Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в іноземній валюті, 

були представлені таким чином: 

 

 2020 2019 2018 

1,00 долар США 28,2746 23,6862 27,68826 

1,00 євро 34,7396 26,422 31,71414 

1,00 рос. рубль 0,378230 0,381600 0,39827 

 

 

7. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Нижче викладені основні положення облікової політики по об’єктах бухгалтерського обліку, що 

застосовувалися при підготовці даної фінансової звітності. 

 

7.1. Нематеріальні активи 

 

Класифікація нематеріальних активів 

 

Для цілей обліку Товариством виділені наступні групи нематеріальних активів: 

 



 

Групи 

Фактичні строки 

корисної 

експлуатації, років 

  

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

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

придбання яких визнаються роялті 

10 

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

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

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

недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

10 

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

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

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

організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються 

роялті 

5 

  

Визнання і оцінка нематеріальних активів (за винятком гудвіла)  

 

Нематеріальні активи визнаються, якщо вони відповідають:  

а. визначенню нематеріального активу (відсутня матеріальна форма, існує можливість ідентифікації, 

контрольований Товариством); 

б. наступним критеріям визнання:  

- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигід;  

- собівартість активу можна достовірно оцінити. 

 

Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. 

 

Собівартість придбаних нематеріальних активів складається з фактичних витрат на придбання, а саме, 

ціни придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодуванні податки на придбання після вирахування 

торгівельних та інших знижок, та будь-яких витрат, які можна прямо віднести до підготовки цих активів 

для використання за призначенням. 

 

Подальші витрати, пов'язані з нематеріальним активом, здійснені після його покупки або створення, 

визнаються Товариством як витрати в періоді їх виникнення, за винятком тих випадків, коли: 

 - ці витрати збільшують очікувані майбутні економічні вигоди від використання нематеріального 

активу понад спочатку визначених; та 

 - ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

При дотриманні зазначених вище умов подальші витрати, пов'язані з нематеріальним активом, 

включаються у вартість відповідного нематеріального активу. 

 

Подальша оцінка нематеріальних активів (за винятком гудвіла) 

 

Після визнання активом об'єкти нематеріальних активів обліковуються в фінансовій звітності за їх 

собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності 

(модель собівартості). 

 

Амортизація нематеріальних активів  

 



 

Вартість, яка амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна 

вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім наступних випадків: 

а) існує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкінці строку його корисної експлуатації, або 

б) є активний ринок для такого активу та: 

 - ліквідаційну вартість можна буде визначити посиланням на цей ринок; та 

 - існує висока ймовірність, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисної експлуатації активу. 

 

Амортизація нематеріальних активів починається, коли ці активи стають придатними до експлуатації у 

спосіб, визначений управлінським персоналом.  

 

Амортизація нараховується щомісячно із застосуванням рівномірного відрахування протягом 

очікуваного строку корисної експлуатації.  

 

 

Припинення визнання нематеріального активу 

 

Визнання нематеріального припиняється: 

- в разі його вибуття, або 

- якщо від його використання або вибуття не очікується майбутні економічні вигоди. 

 

Зменшення корисності нематеріального активу 

 

Товариством проводиться аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що нематеріальні активи 

втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення: 

- чи зменшилася протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу значно більше, ніж це 

очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

- чи відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, пов'язані 

з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх 

(припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) 

факторів;  

- чи збільшилися ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій і 

чи вплине це збільшення на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості 

використання активу;  

- чи є моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

- чи є економічна ефективність або чи очікується, що буде нижчою, ніж очікувана. 

 

Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.  

 

7.2. Основні засоби 

 

Класифікація основних засобів  

 

Для цілей обліку Товариством виділено наступні групи основних засобів: 

 



 

Групи 
Строки корисної експлуатації, 

років 

Земельні ділянки  -  

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 

будівництвом  - 

Будівлі, споруди, передавальні пристрої  20-30 

Машини та обладнання 5-10 

Транспортні засоби  5-10 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4-8 

Інші основні засоби  6-15 

Бібліотечні фонди  - 

Тимчасові (нетитульні) споруди  - 

Інвентарна тара  - 

Інші необоротні матеріальні активи - 
 

Визнання і оцінка основних засобів 

 

Об'єкт основних засобів слід визнавати активом, якщо і тільки якщо: 

- очікується його використання у виробництві або постачанні товарів чи  наданні  послуг  для  надання  в  

оренду  або  для  адміністративних цілей;  

-  очікується його використання  протягом  більше одного року; 

- існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигід, пов'язаних з цим об'єктом; 

- собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. 

 

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за його собівартістю. 

Собівартість об'єкта основних засобів складається з: 

- ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодуванні податки на придбання після 

вирахування торговельних знижок та цінових знижок. 

- будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та 

приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. 

- первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, 

на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, 

або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва 

запасів протягом цього періоду. 

 

Собівартість об'єктів основних засобів, придбаних в обмін на інший актив, оцінюється за справедливою 

вартістю, якщо: а) операція обміну має комерційну сутність та б) справедливу вартість отриманого 

активу або відданого активу можна достовірно оцінити. Якщо придбаний об'єкт не оцінюється за 

справедливою вартістю, його собівартість оцінюють за балансовою вартістю відданого активу. 

У разі якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають різний 

строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних 

засобів. 

 

Об'єкти основних засобів, отримані безоплатно, обліковуються за справедливою вартістю, яка 

оцінюється за ринковою вартістю або за вартістю аналогічних активів. 

 

Об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, класифікуються як 

товари для перепродажу та обліковуються відповідно до правил обліку запасів. 

 

Оцінка основних засобів після визнання  



 

 

Подальша оцінка основних засобів здійснюється за моделлю переоцінки. Переоцінка вартості 

основних засобів має проводитися з достатньою регулярністю для того, щоб уникнути суттєвої 

різниці балансової вартості від справедливої вартості. Якщо такі ознаки зменшення корисності 

існують, керівництво  переглядає балансову вартість своїх активів у відповідності до МСБО 36 

«Зменшення корисності активів». 

Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і 

балансової вартості цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати.  

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу 

протягом терміну їх експлуатації. 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів 

 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів включають: 

 - вартість товарів, робіт, послуг, що придбані (створені, виконані) з метою придбання (створення) 

основних засобів; 

- суму авансів на придбання (створення) основних засобів. 

Облік авансів на придбання (створення) основних засобів.  

Аванси на придбання (створення) основних засобів відображаються у окремій фінансовій звітності у 

складі основних засобів. 

 

Подальші витрати 

 

Подальші витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів, який вже був визнаний, з метою 

дотримання принципу відповідності доходів і витрат збільшують його балансову вартість, якщо 

передбачається отримання майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно очікувані 

показники економічних вигід від використання основних засобів.  

Всі інші подальші витрати повинні бути визнані як витрати в періоді, в якому вони були 

понесені. 

 

Амортизація основних засобів 

 

Амортизація нараховується із застосуванням рівномірного відрахування протягом очікуваного строку 

корисної експлуатації (прямолінійного методу) та відображається у складі прибутку чи збитку.  

 

Товариство передбачає, що до кінця терміну корисного використання ліквідаційна вартість буде 

незначною  і  внаслідок  цього  - несуттєвою  відповідно до суми, що амортизується. Виходячи з цього, 

ліквідаційна вартість основних засобів Товариства встановлюється на рівні 0 грн.  

 

Строк корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів визначається Товариством при 

введені в експлуатацію основних засобів з урахуванням наступного: 

- очікуваного використання об'єкта основних засобів Товариством з урахуванням його потужності 

або продуктивності;  

- фізичного та морального зносу, що передбачається;  

- правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта та інших факторів. 

 

Амортизація нараховується з моменту, коли основний засіб стає придатним для використання у спосіб, 

визначений управлінським персоналом (з моменту введення в експлуатацію). 



 

 

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 

класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як 

утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

 

Припинення визнання основних засобів 

 

Визнання балансової вартості об'єкта основних засобів припиняється: 

- після вибуття, або 

- коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття. 

 

Зменшення корисності основних засобів 

 

Товариством проводиться аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що основні засоби втратили 

частину своєї вартості унаслідок знецінення: 

- чи зменшилася протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу значно більше, ніж це 

очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

- чи відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, пов'язані 

з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх 

(припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) 

факторів;  

- чи збільшилися ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій і 

чи вплине це збільшення на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості 

використання активу;  

- чи відбулося моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

- чи є (буде) економічна ефективність нижчою, ніж очікувана.  

 

Інформація щодо справедливої вартості основних засобів 

 

Для оцінки вартості основних засобів Товариство застосовує модель переоцінки. 

 

7.3. Інвестиційна нерухомість 

 

Інвестиційна нерухомість - нерухомість, утримувана  з метою отримання орендних платежів або 

збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох 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. 

Незавершене будівництво інвестиційної нерухомості відображається як інвестиційна нерухомість. 

 

7.4. Фінансові інструменти  

 

Визнання і оцінка 

Товариство оцінює й відображає в бухгалтерському обліку борговий фінансовий актив за 

амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються такі умови: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання 

фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків; 



 

- договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових 

потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену 

частину основної суми. 

 

Товариство оцінює й відображає в бухгалтерському обліку борговий фінансовий актив за 

справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, якщо одночасно 

виконуються такі умови: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом 

отримання передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових 

активів; 

- договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових 

потоків, які є виключно платіжами в рахунок основної суми та процентів на непогашену 

частину основної суми. 

 

Класифікація боргових фінансових активів 

 

Товариство класифікує такі групи боргових фінансових активів:  

- строкові депозити; 

- інші інвестиції в боргові фінансові інструменти; 

- торгівельна та інша дебіторську заборгованість. 

 

Первісне визнання боргових фінансових активів 

 

При первісному визнанні Товариство оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною 

операції, якщо така торговельна дебіторська заборгованість не містить значного компоненту 

фінансування. 

 

Всі інші боргові фінансові активи під час первісного визнання оцінюються за їхньою 

справедливою вартістю плюс або мінус витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо 

віднесені на придбання або випуск фінансового активу. 

 

Подальша оцінка боргових фінансових активів 

 

Подальша оцінка боргових фінансових активів здійснюється наступним чином: 

- строкові депозити, надані поворотні фінансові допомоги та торгівельна дебіторська 

заборгованість – за амортизованою собівартістю; 

- інші інвестиції в боргові фінансові інструменти – за справедливою вартістю з визнанням 

переоцінки в іншому сукупному доході. 

 

Всі зміни амортизованої собівартості активу відображаються як прибутки/збитки, в тому числі, 

очікувані кредитні збитки. 

Зміни справедливої вартості боргових фінансових активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, визнаються в іншому сукупному 

доході та, відповідно, у власному капіталі (субрахунки рахунку 41), за виключенням, 

процентних доходів, курсових різниць та очікуваних кредитних збитків.  

 



 

Резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими активами 

 

Товариство визначає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими 

активами в сумі, що дорівнює: 

- сумі майбутніх кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу, якщо кредитний ризик 

за цим фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання та за кредитно-

знеціненими фінансовими активами; 

- сумі майбутніх кредитних збитків за 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні збитки), якщо 

відсутнє значне збільшення кредитного ризику за цим фінансовим активом з моменту 

первісного визнання. 

 

Визначення значного збільшення кредитного ризику та кредитно-знецінених фінансових 

активів 

 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику за 

борговим фінансовим активом з моменту первісного визнання. Здійснюючи таку оцінку 

Товариство порівнює ризик настання дефолту (ймовірність дефолту) за фінансовим активом 

станом на звітну дату з ризиком настання дефолту (ймовірністю дефолту) за фінансовим 

активом на дату первісного визнання.  

 

Товариство вважає кредитний ризик за борговим фінансовим активом низьким, якщо такий 

фінансовий актив має низький ризик настання дефолту, боржник (емітент боргового 

інструменту) в найближчій перспективі має стабільну здатність виконати зобов’язання, 

передбачені договором,  і несприятливі зміни економічних та комерційних умов в більш 

віддаленій перспективі можуть, але не обов’язково, знизити його здатність виконати 

зобов’язання, передбачені договором.  

 

Кредитний ризик за фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання, 

якщо платежі за таким фінансовим активом прострочені більше ніж на 30 днів. 

Кредитно-знеціненими вважаються фінансові активи у разі настання однієї або кількох подій, 

які негативно впливають на оцінені майбутні грошові потоки за такими фінансовими активами.  

 

Підтвердженням кредитного знецінення фінансового активу (групи фінансових активів) є 

спостережувані дані про наступні події: 

 значні фінансові труднощі боржника; 

 прострочення платежів за фінансовим активом більше ніж на 90 днів; 

 наявність інформації про ймовірне банкрутство або фінансову реорганізацію боржника; 

 зникнення активного ринку для фінансового активу в результаті фінансових труднощів; 

 придбання або створення фінансового активу з великим дисконтом, який відображає 

понесені кредитні збитки. 

 

Оцінка очікуваних кредитних збитків за борговими фінансовими активами  

 



 

Очікувані кредитні збитки – це середньозважене значення кредитних збитків, визначене з 

використанням відповідних ризиків настання дефолту (ймовірності дефолту) в якості вагових 

коефіцієнтів. 

 

Модель визначення ймовірності дефолту  

 

Товариство визначає базову ймовірність дефолту, в залежності від кредитного рейтингу 

боржника. 

У разі відсутності у боржника кредитного рейтингу, базова ймовірність дефолту визнається в 

діапазоні 30% – 50%, в залежності від його фінансового стану, результатів діяльності та інших 

чинників, які можуть вплинути на спроможність боржника виконати зобов’язання.  

 

Фінансові активи та дебіторська заборгованість, що є нефінансовим активом  

 

Товариство відображає у фінансовій звітності фінансові активи та нефінансові активи. 

 

Фінансові активи  

 

Дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, первісно визнається за справедливою вартістю, а 

після первісного визнання враховується 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 разі, якщо різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є 

несуттєвою, Товариство не відображає перерахунок амортизованої вартості із застосуванням 

методу ефективної ставки відсотка та визнає заборгованість у фінансовій звітності за первісною 

вартістю з урахуванням резерву під очікувані кредитні збитки. 

 

Резерв під очікувані кредитні збитки 

 

Товариство регулярно проводить оцінку резерву під очікувані кредитні збитки в сумі, що дорівнює 

очікуваним кредитним збиткам за фінансовими активами. Виходячи з наявного досвіду, Товариство 

використовує своє судження при оцінці резерву під очікувані кредитні збитки. Товариство оцінює зміни 

майбутніх грошових потоків на основі минулого досвіду виникнення дефолту, спостережень, що 

вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань дебіторами; або зміну економічних 

умов національного чи місцевого рівня, що співвідноситься з випадками невиконання зобов’язань за 

погашенням фінансових активів.  

 

Для оцінювання очікуваних кредитних збитків Товариство використовує матрицю 

резервування. Матриця резервування визначає фіксовані ставки резервування, залежно від 

кількості днів, що минули з моменту визнання торговельної дебіторської заборгованості 

простроченою. 

 



 

Матриця резервування 
 

Кількість днів, що минули з моменту визнання 

торговельної дебіторської заборгованості 

простроченою 

Ставка резервування, % 

Більше 366 але менше 730 10 

Більше 730 але менше 1095 20 

Більше 1095 100 

 

Нефінансові активи  

 

Дебіторська заборгованість, яка не є фінансовим активом, первісно визнається за ціною операції. 

 

Класифікація у окремій фінансовій звітності 

 

Дебіторська заборгованість, що відображена у фінансовій звітності, включає: 

 - дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 

- дебіторську заборгованість за розрахунками за виданими авансами; 

- дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом,  

- іншу поточну дебіторську заборгованість; 

 - інші оборотні активи. 

 

Інвестиції в інструменти капіталу 

 

Товариство відображає в бухгалтерському обліку інвестиції в інструменти капіталу за 

справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, якщо бізнес-моделлю 

передбачено отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких 

інвестицій.  

Всі інші інвестиції в інструменти капіталу Товариство обліковує за справедливою вартістю з 

визнанням переоцінки в іншому сукупному доході. При цьому, кумулятивні зміни справедливої 

вартості не переносяться з іншого сукупного доходу до прибутків або збитків, а можуть бути 

віднесені тільки до іншої статті капіталу під час припинення визнання інструментів капіталу, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний 

дохід. Дивіденди за такими інструменти капіталу визнаються як прибуток, крім випадків, коли 

дивіденди представляють собою відшкодування частини собівартості інвестицій. 

 

Фінансові зобов’язання  

 

Під час первісного визнання Товариство оцінює всі фінансові зобов’язання за справедливою 

вартістю - ціною операції, тобто справедливою вартістю одержаної компенсації. 

Якщо справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від вартості за договором, то 

різниця між вартістю за договором та справедливою вартістю відображається як витрати/дохід з 

одночасним збільшенням/зменшенням балансової вартості фінансового зобов’язання. 

 

Подальша оцінка фінансових зобов’язань здійснюється за амортизованою собівартістю. 

 

7.5. Запаси 



 

 

Класифікація запасів 

 

Для цілей обліку Товариством виділяються наступні групи запасів: 

- сировина і матеріали; 

- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; 

 - паливо; 

 - тара і тарні матеріали; 

 - будівельні матеріали; 

 - запасні частини; 

 - малоцінні та швидкозношувані предмети; 

 - незавершене виробництво; 

 - готова продукція; 

 - товари; 

 - інші запаси. 

 

Визнання запасів 

 

Запаси в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності визнаються активом, якщо вони відповідають: 

1) визначенню запасів (утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу, перебувають у процесі 

виробництва для такого продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для 

споживання у виробничому процесі або при наданні послуг) та 

2) наступним критеріям визнання: 

 - існує велика ймовірність отримання економічних вигід у майбутньому, пов'язаних з їх використанням; 

 - їх вартість може бути достовірно визначена. 

 

Оцінка запасів 

 

Запаси оцінюють за найменшою вартістю: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 

 

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. 

 

Знецінення запасів 

 

Собівартість запасів не може бути відшкодована, якщо ці запаси пошкоджені, якщо: 

- вони повністю або частково застаріли або ціна їх продажу знизилася; 

- зросли попередньо оцінені витрати на завершення виробництва або попередньо оцінені витрати 

на збут.  

 

В цих випадках здійснюється знецінення неліквідних, застарілих запасів до чистої ціни реалізації на 

дату складання фінансової звітності. Відповідне зменшення вартості запасів відображається як 

нарахування резерву на знецінення запасів. 

 

Метод оцінки запасів при їх вибутті 

 

Обліковою політикою передбачено для оцінки запасів при відпуску запасів у виробництво, продажу та 

іншому вибутті їх оцінка здійснюється за середньозваженою вартістю.  

 

Визнання запасів витратами 



 

 

При реалізації або використанні балансова вартість запасів визнається витратами періоду, в якому 

визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості 

реалізації та всі втрати запасів визнаються витратами періоду, в якому відбувається часткове списання 

або збиток. 

 

В кінці звітного періоду здійснюється перерахунок стандартної ціни до фактичної ціни. Цінові різниці 

на рахунках відхилень щомісяця розподіляються при закритті звітного періоду пропорційно вартості 

запасів, що вибули. 

Транспортно-заготівельні витрати з придбання запасів відображаються на окремому балансовому 

рахунку 

 

До малоцінних швидкозношуваних предметів Товариство відносить матеріальні цінності з терміном 

служби менше 1 року: 

- інструмент, інвентар вартістю більше, ніж 100 грн. (без ПДВ); 

- спецодяг незалежно від вартісного критерію. 

 

Малоцінні і швидкозношувані предмети вартістю до 100 грн. (без ПДВ), крім спецодягу, Товариство 

відносить на витрати структурних підрозділів. 

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі 

складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких 

предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання. 

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

 

Незавершене виробництво та Готова продукція 

 

Для формування витрат на виробництво продукції, робіт, послуг Товариство використовує позамовний 

метод обліку витрат із застосуванням норм витрат матеріальних і трудових ресурсів на виготовлення 

продукції, виконання робіт, послуг. 

У статті "Готова продукція" відображаються запаси продукції на складі, обробка яких закінчена та які 

пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і 

відповідають технічним умовам і стандартам. 

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. 

 

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

 

Товариство відображає у окремій фінансовій звітності майно (непоточний актив або ліквідаційна група), 

яке належить Товариству,  на дату складання окремої фінансової звітності відповідає наступним 

ознакам: 

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за 

призначенням;  

- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;  

- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що 

утримуються для продажу;  

- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;  

- здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом Товариства 

підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна 



 

пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості – таке  майно кваліфікується 

утримуваним для продажу. 

 

Непоточний актив (або ліквідаційна група), кваліфікований як утримуваний для продажу, 

оцінюється за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з 

вирахуванням витрат на продаж. 

 

Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується 

 

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. 

 

7.7. Кредити і позики 

 

Облік розрахунків за кредитами і позиками Товариство здійснює за терміном їх погашення і 

поділяється на довгострокові і короткострокові, а також веде облік простроченої 

заборгованості.  

Нарахування відсотків за отриманими кредитами і позиками відбувається щомісяця. 

 

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

собівартістю, визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка.  

Товариство визнає дивіденди лише в тому разі, якщо:  

- встановлено право Товариство на одержання виплат за дивідендами;  

- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;  

- суму дивідендів можна достовірно оцінити. 

Витрати за позиками включають сплату відсотків та інші витрати, понесені Товариством у зв’язку з 

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

активу, який обов’язково потребує  довготривалого періоду для його підготовки до використання або 

продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати за позиками 

відносяться до витрат в тому періоді, в якому були понесені.  

 

Позикові кошти, що знаходяться в розпорядженні Товариство, термін погашення яких за 

договором позики або кредиту перевищує 12 місяців, до закінчення зазначеного терміну, 

враховуються у складі довгострокової заборгованості. 

 

Визнання позик і кредитів отриманих 

 

Усі довгострокові позики та кредити визнаються в тому звітному періоді, в якому вони були 

отримані. 

 

Подальша оцінка 

 

Первісна вартість позик наданих приймається рівній сумі фактично наданих грошових коштів. 

Позики підлягають обліку на кожну наступну звітну дату за амортизованою вартістю, яка є поточною 

вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих з використанням ефективної 

ставки відсотка.  



 

Різниця між номінальною сумою заборгованості і її дисконтованою вартістю є сумою амортизації. 

Вказана сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових прибутків і витрат впродовж 

усього періоду погашення заборгованості. 

 

7.8. Інвестиції в асоційовані компанії 

 

Інвестиції в асоційовані компанії в окремій фінансовій звітності відображаються за собівартістю, у 

відповідності до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність».  

Асоційованою  компанією є компанія, на яку товариство здійснює суттєвий вплив - володіння від 20% 

до 50% прав голосу. 

 

7.9. Забезпечення 

 

7.9.1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

 

Обліковою політикою Товариства передбачено створення забезпечення для відшкодування майбутніх 

витрат і платежів на виплату відпусток працівникам. 

 

Сума забезпечень визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати 

працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до 

загального планового фонду оплати праці.  

Забезпечення на виплату відпусток працівникам створюється з урахуванням сум обов'язкових 

відрахувань (внесків) на соціальні заходи та забезпечення на матеріальне заохочення.  

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 

створене.  

 

7.9.2. Поточні зобов'язання і забезпечення 

 

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

Фінансові зобов'язання 

 

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

після первісного визнання враховується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 

ставки відсотка. 

Первісна вартість отриманих банківських кредитів приймається на рівні 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, якщо різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є 

несуттєвою, Товариство не відображає перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка та визнає заборгованість у окремій фінансовій звітності за первісною 

(номінальною) вартістю. 

 

Нефінансові зобов'язання 



 

 

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

 

Класифікація у окремій фінансовій звітності 

 

Зобов'язання, що відображені у фінансовій звітності, включають: 

- короткострокові кредити банків; 

- поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; 

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом;  

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з одержаних авансів; 

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з учасниками; 

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування; 

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з оплати праці; 

- інші поточні зобов'язання. 

 

 

7.10. Умовні зобов'язання та умовні активи 

 

Умовний актив не визнається у фінансовій звітності, але інформація про нього розкривається, коли 

надходження економічних вигід від його використання є ймовірним. Умовні активи оцінюються 

регулярно, щоб забезпечити відповідне відображення змін у фінансовій звітності. Якщо з'являється 

цілковита впевненість у надходженні економічних вигід, актив і пов'язаний з ним дохід визнаються у 

фінансовій звітності того періоду, в якому відбувається зміна.  

 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про них розкривається, якщо 

можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Умовні 

зобов'язання  регулярно оцінюються, щоб визначити, чи стало ймовірним вибуття ресурсів, які втілюють 

у собі економічні вигоди. Якщо стає ймовірним, що вибуття майбутніх економічних вигід буде 

потрібним для статті, яка раніше розглядалася як умовне зобов'язання, визнається забезпечення у 

фінансовій звітності за той період, у якому відбувається зміна ймовірності (за винятком надзвичайно 

рідкісних обставин, за яких не можна зробити достовірної наближеної оцінки). 

 

7.11. Виплати працівникам 

 

Виплати працівникам, що надаються Товариством, та умови їх надання встановлені Колективним 

договором та законодавством України. 

 

Виплати працівникам включають суми, які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після 

закінчення періоду: 

1) короткострокові виплати працівникам, такі як: 

- заробітна плата; 

 - внески на соціальне забезпечення;  

 - доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників; 

 - оплачені щорічні відпустки; 

 - оплата тимчасової непрацездатності; 

 - премії та заохочення; 

 - матеріальна допомога; 

 - негрошові пільги працівникам (такі, як медичне обслуговування, надання житла, 

   автомобілів, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг); 

 - виплати при звільненні; 
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- інші короткострокові виплати. 

 

2) Згідно з Колективним договором, Товариство  здійснює визначені виплати працівникам у зв'язку з їх 

виходом на пенсію. Сума таких платежів залежить від періоду надання послуг працівниками Товариства 

та являє собою довгострокові виплати. 

Товариство не створює для фінансування зазначеного пенсійного плану спеціальні фонди та не має 

відповідних активів на його здійснення. Товариство фінансує свої зобов'язання таким чином, що за 

рахунок поточного періоду покриваються фактичні виплати, що припадають на цей період. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 

 

При визначенні величини зобов'язань щодо короткострокових винагород працівникам дисконтування не 

застосовується, і відповідні витрати визнаються по мірі виконання працівниками своїх трудових 

обов'язків.  

Щодо сум накопичуваних компенсацій за відсутність Товариством визнається зобов'язання. 

Накопичення компенсацій за відсутність здійснюється на: 

- щорічні відпустки (основна, додаткові за роботу зі шкідливими і важкими умовами 

праці та за особливий характер праці й інші щорічні додаткові відпустки, передбачені 

Законом України "Про відпустки"); 

- додаткові відпустки працівникам, які мають дітей;  

- компенсацію за невикористані відпустки.    

На відсутність з інших причин (хвороба та нетривала непрацездатність, декретні відпустки для батька 

або матері  тощо) накопичення не здійснюються. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками за страхуванням 

 

У даній статті балансу відображається заборгованість Товариства по сплаті єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  

Вказаний внесок є страховим внеском, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового 

державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою 

забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх 

сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. 

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування включається до складу 

витрат у тому періоді, в якому вона понесена. 

 

7.12. Пов'язані сторони 

 

Пов'язаними сторонами Товариства визначені наступні категорії осіб:  

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб (зокрема, відносини 

материнського (холдингового) і його дочірніх підприємств; спільного підприємства і контрольних 

учасників спільної діяльності; підприємства-інвестора і його асоційованих підприємств);  

- підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Товариством 

або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи (зокрема, 

відносини підприємства і його керівника та інших осіб, які належать до провідного управлінського 

персоналу підприємства, а також близьких членів родини таких осіб).  

 

Умови здійснення операцій з пов'язаними сторонами  

 



 

Операції з пов'язаними сторонами здійснюються на умовах, еквівалентних умовам, що домінують в 

операціях між незалежними та обізнаними сторонами. 

 

Оцінка заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами  

 

Заборгованість за операціями з пов'язаними сторонами первісно визнається за ціною операції. 

Подальша оцінка заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю з використанням методу 

ефективної ставки проценту. 

 

Знецінення дебіторської заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами 

 

Дебіторська заборгованість за операціями з пов'язаними сторонами є суттєвою окремо, тому резерв під 

очікувані кредитні збитки такої дебіторської заборгованості нараховується Товариством по кожному 

контрагенту окремо, в розрізі договорів, або у розрізі виду заборгованості. 

 

7.13. Виправлення помилок минулих періодів та коригування окремої фінансової 

звітності.  

 

При виявленні суттєвих помилок попереднього періоду Товариство виправляє ретроспективно в 

першому комплекті фінансової звітності, затвердженому до випуску після виявлення помилок 

шляхом:  

- перерахунку порівняльних сум за той попередній представлений період, в якому була 

допущена відповідна помилка; 

- коли помилка сталася до самого раннього з представлених попередніх періодів – шляхом 

перерахунку вхідних залишків активів, зобов'язань і власного капіталу за найбільш ранній з 

представлених попередніх періодів. 

Суттєва помилка попереднього періоду виправляється шляхом ретроспективного перерахунку, 

за винятком тих випадків, коли практично неможливо визначити або вплив цієї помилки на 

конкретний період, або її кумулятивний вплив. 

 

7.14. Події після звітного періоду 

 

Товариство проводить аналіз на наявність двох типів подій після звітного періоду:  

- події, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення звітного періоду (події, що 

корегуються, після звітного періоду);  

- події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають 

коригування після звітного періоду, а потребують розкриття у фінансовій звітності). 

 

Товариство коригує суми, що визнані у звітності на дату балансу, на які вплинули події після дати 

балансу, та визнає суми, що не були відображені у звітності на дату балансу з певних причин. 

 

Товариство не коригує суми, визнані в його фінансовій звітності для відображення подій, які не 

вимагають коригування після звітного періоду. 

 

7.15. Доходи 

 

Класифікація доходів Товариства 

 



 

Товариство класифікує доходи за наступними групами: 

 

1) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.: 

- дохід від реалізації готової продукції; 

- дохід від реалізації товарів; 

 - дохід від реалізації послуг (інші); 

2) Інші операційні доходи, в т.ч.: 

- дохід від реалізації інших оборотних активів 

- дохід від операційної оренди активів 

- дохід від реалізації оборотних активів 

- дохід від операційної курсової різниці 

- дохід від отриманих штрафів, пені та ін. санкцій 

- доходи, отримані за рахунок відшкодування вартості раніше списаних активів або надходження 

боргів, раніше списаних як безнадійні 

- доходи від списання кредиторської заборгованості 

- інші доходи від операційної діяльності 

3) Дохід від участі в капіталі 

4) Інші фінансові доходи (отримані відсотки) 

- отримані відсотки 

- інші доходи від фінансових операцій 

5) Інші доходи від звичайної діяльності 

- дохід від реалізації необоротних активів 

- інші доходи від основної діяльності 

Оцінка та визнання доходу 

 

Доход від реалізації оцінюється на основі компенсації отриманої або такої, на яку Товариство очікує 

мати право за договором з клієнтом в обмін на передачу клієнтові обіцяних товарів або послуг, за 

винятком повернень, знижок, податку на додану вартість та інших податків з продажу та зборів. 

Товариство визнає дохід від реалізації лише тоді, коли вона задовольняє ідентифіковане зобов’язання 

щодо виконання шляхом передачі продукції (товарів, робіт, послуг) покупцеві (замовнику), тобто, коли 

покупець (замовник) отримує над ними контроль та коли є ймовірність надходження до суб'єкта 

господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією 

 

Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання у певний момент часу, тобто, коли товари 

постачаються до клієнтів або перевізника, який доставить товари до клієнтів Товариства. 

Цей момент часу залежить від умов постачання, які визначено у відповідному договорі. 

 

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

договорів з клієнтами" із застосуванням п’ятикрокової  моделі: 

- ідентифікація договору (контракту); 

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

- визначення ціни договору (операції); 

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

- визнання доходу. 

 

7.16. Витрати 

 

Класифікація витрат Товариства 

 



 

Товариство класифікує витрати за наступними групами: 

 

1) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.: 

- собівартість реалізованої готової продукції; 

- собівартість реалізованих товарів; 

- собівартість реалізованих послуг (інші); 

2) Адміністративні витрати 

3) Витрати на збут  

4) Інші операційні витрати, у т.ч.: 

      - собівартість іноземної валюти; 

      - собівартість реалізованих виробничих запасів; 

      - витрати від операційних курсових різниць; 

      - нестачі та втрати від псування цінностей; 

      - визнані штрафи, пені, неустойки; 

      - інші витрати операційної діяльності 

5) Фінансові витрати 

6) Витрати від участі в капіталі 

7) Інші витрати, у т.ч.: 

      - витрати від неопераційної курсової різниці; 

      - списання необоротних активів; 

      - інші витрати від звичайної діяльності. 

 

Оцінка та визнання витрат 

 

Витрати визнаються Товариством при виконанні таких умов: 

 - сума витрат може бути достовірно оцінена; 

 - у майбутньому виникає зменшення економічних вигід, пов'язаних із зменшенням активу або 

збільшенням зобов'язань. 

 

Витрати визнаються Товариством у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для 

отримання яких вони понесені (принцип відповідності доходів і витрат). 

 

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі 

витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то 

витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді 

амортизації) між відповідними звітними періодами. 

 

Витрати приймаються до обліку в сумі, що дорівнює величині проведеної оплати в грошовій чи 

іншій формі або величині визнаної кредиторської заборгованості. Величина оплати або 

кредиторської заборгованості визначається виходячи з договірної ціни та інших умов, 

узгоджених постачальником і покупцем у договорі купівлі-продажу товарів, робіт, послуг. 

 

Якщо ціна не може бути встановлена з умов договору та/або оплата проводиться негрошовими 

коштами, то витрати оцінюються за справедливою вартістю. 

 

Не визнаються витратами та не включаються до звіту про фінансові результати: 



 

 - платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншим аналогічними договорами на 

користь комітента, принципала тощо; 

 - попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

 - інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, які не відповідають вищевказаним 

ознаками визнання витрат; 

 - витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу. 

 

7.17. Оподаткування прибутку. 

 

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

розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та 

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

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

податкових зобов’язань. 

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

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

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

вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого 

можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли 

відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов’язання.  

 

7.18. Облік операцій в іноземній валюті 

 

Функціональною валютою складання фінансової звітності Товариства є гривня. При складанні 

фінансової звітності Товариство переводить статті в іноземній валюті у функціональну валюту та 

відображає в звітності вплив такого переведення, відповідно до МСБО 21 «Вплив змін валютних 

курсів». 

Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у гривневому еквіваленті за 

офіційним  курсом Національного банку України на дату складання такої фінансової звітності. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за 

валютним курсом на дату операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в 

іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату визначення справедливої вартості. 

 

 

8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СТАТТЯМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

8.1. Перекласифікації та виправлення помилок  
 

На початок звітного періоду Товариством було проведено наступні перекласифікації: 

- короткострокові депозити із статті «Рахунки в банках» перекласифіковано в 

статтю «Поточні фінансові інвестиції»:  

Стаття Балансу  

(звіту про фінансовий 

стан) 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(до перекласифікації), 

тис. грн. 

Сума, тис. грн. 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. (після 

перекласифікації),  тис. 

грн. 

  

Рахунки в банках 

 

1 134 

 

(550) 

 

584 

Поточні фінансові 

інвестиції 
- 550 550 



 

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

підлягають коригуванню: 

 зменшено дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом (у тому числі з податку 

на прибуток) - на 26 тис. грн.; 

 коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) - на 26 тис. грн. 

 

Суми виправлення та статті фінансових звітів, на які вони впливають: 

   

 

 

8.2.  Нематеріальні активи  
 

Нематеріальні активи  товариства представлені в окремій фінансовій звітності наступним чином: 
 

  

Авторські та 

суміжні з 

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

ВСЬОГО 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 452 - 452 

первісна (переоцінена ) вартість 3 011 - 3 011 

Знос (2 559) - (2 559) 

Коригування: - - - 

первісна (переоцінена ) вартість - - - 

Знос - - - 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 452 - 452 

первісна (переоцінена ) вартість 3 011 - 3 011 

Знос (2 559) - (2 559) 

Придбано за кошти 980 150 1 130 

Перекласифікація, у т.ч. - - - 

перекласифікація первісної (переоціненої ) вартості  - - - 

перекласифікація зносу  - - - 

Вибуття - - - 

вибуття первісної (переоціненої ) вартості  - - - 

вибуття зносу - - - 

Амортизаційні відрахування (262) (5) (267) 

Балансова вартість на кінець періоду, у т.ч. 1 170 145 1 315 

первісна (переоцінена ) вартість 3 991 150 4 141 

Знос (2 821) (5) (2 826) 
 

 

Стаття Балансу  

(звіту про фінансовий стан) 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(до виправлення 

помилок), тис. грн. 

Сума помилки, 

тис. грн. 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(після виправлення 

помилок), тис. грн. 

  

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 

348 

 

(26) 

 

322 

    у тому числі з податку на 

прибуток 
28 (26) 2 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
(1 371) ( 26) (1 397) 



 

Станом на 31.12.2020 р. Товариство не мало нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та 

нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов’язань. 

 

Амортизація нематеріальних активів  

 

Станом на 31.12.2020 р. та на 31.12.2019 р. нематеріальні активи з невизначеним строком корисної 

експлуатації у Товариства відсутні. 

Протягом звітного року змін методів амортизації та строків корисного використання нематеріальних 

активів не було. 

 

Зменшення корисності нематеріального активу 

 

Товариством проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що нематеріальні активи 

втратили частину своєї вартості унаслідок знецінення. Товариством не отримано свідчень того, що: 

- протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж це очікувалося, 

внаслідок спливу часу або використання;  

- відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, пов'язані з 

негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх 

(припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) 

факторів;  

- ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій збільшилися і це 

збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості 

використання активу;  

- моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

- економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана. 

 

У Товариства немає підстав вважати, що у звітному періоді корисність нематеріальних активів 

зменшилась у рамках допустимого порогу суттєвості. 

 

Протягом звітного періоду переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась.  

 

Інформація стосовно наявності об'єктів нематеріальних активів, що не використовуються в 

господарській діяльності 

 

Нематеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності Товариства відсутні. 

 

Інформація стосовно наявності повністю зношених об'єктів нематеріальних активів, що 

продовжують використовуватися в господарській діяльності 

 

Станом на 31 грудня 2020 року первісна вартість нематеріальних активів на які повністю нараховано 

амортизацію та, які використовуються Товариством, складала 2 102 тис. грн. 



 

8.3. Основні засоби 

 
Основні засоби  Товариства представлені в окремій фінансовій звітності наступним чином: 

 

  

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Бібліотечні 

фонди 

Інші 

необоротні 

активи 

ВСЬОГО 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 12 906 25 1 210 149 58 - - 14 348 

первісна (переоцінена ) вартість 17 479 559 1 300 566 2 841 - 308 23 053 

Знос (4 573) (534) (90) (417) (2 783) - (308) (8 705) 

Коригування: - - - - - - - - 

первісна (переоцінена ) вартість - - - - - - - - 

Знос - - - - - - - - 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. - - - - - - - - 

первісна (переоцінена ) вартість - - - - - - - - 

Знос - - - - - - - - 

Придбано за кошти 152 2 687 4 364 110 18 834 - 1 599 27 746 

Перекласифікація, у т.ч. - - - - - - - - 

перекласифікація первісної (переоціненої ) 

вартості  
- - - - - - - - 

перекласифікація зносу  - - - - - - - - 

Вибуття - - 625 - 100 - - 725 

вибуття первісної (переоціненої ) вартості  - - 640 - 113 - - 753 

вибуття зносу - - (15) - (13) - - (28) 

Амортизаційні відрахування (1 032) (56) (754) (41) (832) - (228) (2 943) 

Балансова вартість на кінець періоду, у т.ч. 12 026 2 656 4 195 218 17 960 - 1 371 38 426 

первісна (переоцінена ) вартість 17 631 3 246 5 024 676 21 562 - 1 907 50 046 

Знос (5 605) (590) (829) (458) (3 602) - (536) (11 620) 
 

 



 

 

Інформація стосовно наявності та суми обмежень на права власності, а також наявності 

основних засобів, переданих у заставу для забезпечення виконання зобов'язань 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску окремої фінансової звітності 

Товариством надано під заставу об'єкти основних засобів для забезпечення зобов'язань згідно договору 

№19-176/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 12.11.2019 р. (зі всіма змінами та 

доповненнями) між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та ТОВ «СУМИ-ЕЛЕКТОД», балансова вартість яких 

становить 9 116 тис. грн..  

 

Інформація стосовно наявності об'єктів основних засобів, що не використовуються в господарській 

діяльності 

 

Станом на 31.12.2019 р., на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску окремої 

фінансової звітності Товариства відсутні об'єкти основних засобів, що: 

- не використовуються (консервація, реконструкція тощо); 

- відсутні компенсації третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, 

або які були втрачені чи передані; 

- відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. 

 

Протягом 2020 року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств. 

 

Зменшення корисності основних засобів 

 

Товариством проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що основні засоби втратили 

частину своєї вартості унаслідок знецінення. За результатами проведеного аналізу Товариством не 

виявлено ознак, які б свідчили про можливе зменшення корисності основних засобів. 

 

В 2017 році вартість необоротних активів тестувалась на зміну справедливої вартості. Управлінський 

персонал дійшов висновку щодо необхідності в проведенні переоцінки необоротних активів Товариства 

на звітну дату (31.12.2017 р.). для чого було залучено акредитованого незалежного оцінювача для 

визначення справедливої вартості окремих основних засобів станом на 31.12.2017 р. 

 

Протягом 2020 року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування. 

 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 

звітного року зміни методу амортизації не було. 

 

Станом на 31 грудня 2020 року первісна вартість основних засобів на які повністю нараховано 

амортизацію та, які використовуються Товариством, складала 3 539 тис. грн. (машини, обладнання та 

інвентар - 3 135 тис. грн., інші матеріальні активи – 404 тис. грн.). 

 

Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. складає 43 375 тис. грн., в тому числі:  

- основні засоби введені в експлуатацію – 38 426 тис. грн.; 

- незавершені капітальні інвестиції – 718 тис. грн.; 

- аванси на придбання (створення) основних засобів – 4 231 тис. грн. 

 

Облік авансів на придбання (створення) основних засобів 

 



 

 

Аванси на придбання (створення) основних засобів відображаються у окремій фінансовій звітності у 

складі основних засобів. 

 

Дата Первісна вартість 

авансів, тис. грн. 

Резерв на знецінення 

авансів на придбання 

(створення) основних 

засобів, тис. грн. 

Балансова вартість 

авансів, тис. грн. 

станом на 31.12.2019 р. 0 0 0 

станом на 31.12.2020 р. 4 231 0 4 231 

 

Резерв на знецінення авансів на придбання (створення) основних засобів протягом 2020 року не 

створювався. 

 

Орендовані основні засоби та основні засоби, надані в оренду 

 

Вартість основних засобів, що отримані Товариством в оренду, складає: 

станом на 31.12.2019 р. – 0 тис. грн.; 

станом на 31.12.2020 р. – 550 294 тис. грн. 

Загальна вартість основних засобів, що отримані в оренду протягом звітного періоду складає 550 294 

тис. грн. 

 

Вартість основних засобів, наданих Товариством в оренду, складає: 

станом на 31.12.2019 р. – 0,00 тис. грн.;  

станом на 31.12.2020 р. – 18 794 тис. грн. 

 

Структура переданих в операційну оренду основних засобів    

 

 

Групи основних засобів 

Балансова вартість основних засобів, тис. грн. 

станом на 31.12.2019 р. станом на 31.12.2020 р. 

Будівлі, споруди, передавальні 

пристрої  
- 2 428 

Машини та обладнання - - 

Транспортні засоби  - - 

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі)  
- 16 366 

Всього - 18 794 

 

Вказані будівлі та обладнання не класифіковані як об’єкти інвестиційної нерухомості, оскільки, згідно 

облікової політики Товариства, не відповідають критеріям визнання інвестиційної нерухомості. 

Товариство використовує земельну ділянку загальною площею 0,7124 га., та сплачує до бюджету 

земельний податок. Сума платежів з земельного податку, сплачених за 2020 рік за такі ділянки, 

становить 126 тис. грн.. У фінансовій звітності Товариством такі операції визнано у порядку, 

передбаченому для визнання витрат на сплату податків та податкових зобов'язань перед бюджетом. 

 

8.4. Фінансові інвестиції 

 

Фінансові інвестиції, що включені до статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові 

фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру: 

 

 
 



 

 

Вид фінансових 

інвестицій 

Станом на кінець звітного періоду Станом на початок звітного періоду  
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Інші довгострокові фінансові інвестиції: 

Акції - - - - - - - - 

Облігації - - - - - - - - 

Частки у статутному 

капіталі 
- - - - - 50 - - 

Депозити - - - - - - - - 

Інші - - - - - - - - 

Всього - - - - - 50 - - 

Поточні фінансові інвестиції: 

Акції - - - - - - - - 

Облігації - - - - - - - - 

Частки у статутному 

капіталі 
- - - - - - - - 

Депозити - - 3 344 - - 550 - - 

Інші - - - - - - - - 

Всього - - 3 344 - - 550 - - 

 

 
 

Фінансові інструменти 

На кінець 

звітного 

періоду 

На початок 

звітного 

періоду  

Фінансові інвестиції, доступні для продажу: 

справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань - - 

справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом  - - 

за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)  - 50 

Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу - - 

Всього фінансових інвестицій, доступних для продажу: - 50 

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення: 

оцінені за амортизованою собівартістю 3 344 550 

знецінення фінансових інвестицій, утримуваних до погашення - - 

Всього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення: 3 344 550 

 

Товариство у окремій фінансовій звітності визнає фінансові інвестиції у дочірнє підприємство за 

собівартістю у розмірі статутного капіталу, який повністю сплачений грошовими коштами, та дорівнює 

50 тис. грн. 

 

Детальна інформація щодо об’єкту інвестування 

  

 



 

 

Назва товариства Частка 

31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

ТОВ "ТЕХНОГАЗ-С" 100 % 0 % 

  

  

Узагальнена фінансова інформація щодо об’єкту інвестування 

  

ТОВ "ТЕХНОГАЗ-С" 31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Активи 1 523 2 766 

Зобов'язання 1 440 2 185 

Доходи 813 5 468 

Прибуток/(Збиток) 83 448 

 

 

В 2020 році, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі господарського 

товариства від 10.07.2020 р., відбувся продаж дочірньої компанії ТОВ "ТЕХНОГАЗ-С" (код ЄДРПОУ 

43287900). 

 

Узагальнена фінансова інформація щодо депозитів 

 

Товариство у окремій фінансовій звітності обліковує депозити як  «Поточні фінансові інвестиції» за 

справедливою вартістю. 

Фінансова установа Номер договору 
Дата 

договору 

Балансова вартість, Балансова вартість, 

тис. грн. на 

31.12.2019р. 

тис. грн. на 

31.12.2020р. 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/2 13.08.2020 - 18 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/4 28.08.2020 - 180 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/5 16.09.2020 - 287 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/6 21.09.2020 - 12 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/8 30.09.2020 - 115 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/9 05.10.2020 - 1 436 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/10 13.11.2020 - 64 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/11 23.11.2020 - 318 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/12 09.12.2020 - 14 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896/Д/13 22.12.2020 - 145 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/14 22.12.2020 - 70 

АБ «УКРГАЗБАНК» 2019/ДК/303-002 11.01.2019 550 550 

АБ «УКРГАЗБАНК» 2020/ДК/303-049 04.08.2020 - 135 

Всього 550 3 344 

 

Товариство не відображало перерахунок амортизованої вартості депозитів із застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка, так як вплив на фінансову звітність не суттєвий. 

 

8.5. Запаси 

 

Узагальнена інформація щодо балансової вартості запасів 

 

  
Виробничі 

запаси 

Незавершене 

виробництво 

Готова 

продукція 
Товари Всього 

Залишок на  початок звітного 

періоду  
44 5 161 - - 5 205 



 

 

в т. ч. відображені за чистою вартістю 

реалізації мінус витрати на продаж 
- - - - - 

Списання вартості запасів до їх чистої 

вартості реалізації  протягом звітного 

періоду 

- (2 255) - - (2 255) 

Сума сторнування списання вартості 

запасів протягом звітного періоду 
- - - - - 

Залишок на  кінець звітного періоду 68 894 308 134 74 822 48 451 898 

в т. ч. відображені за чистою вартістю 

реалізації мінус витрати на продаж 
- - - - - 

Балансова вартість запасів, переданих 

під заставу для гарантії зобов’язань  
- - - - - 

 

Інформація щодо балансової вартості виробничих запасів  

 

Група запасів 

Балансова вартість 

запасів, тис. грн. 

на 31.12.2019р. 

Балансова вартість 

запасів, тис. грн. на 

31.12.2020р. 

Сировина і матеріали  40 58 664 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 

вироби 
- 8 178 

Паливо 4 473 

Тара і тарні матеріали  - 16 

Будівельні матеріали  - 431 

Запасні частини  - 31 

Малоцінні та швидкозношувані предмети - 1 101 

Разом  44 68 894 

 

У складі сировини і матеріалів обліковуються товарно-матеріальні цінності, які використовуються у 

виробничій діяльності Товариства. 

У складі "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби" відображаються наявність та рух 

покупних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у підрядних організаціях 

конструкції та вироби — дерев’яні, залізобетонні, металеві, інші), що придбані для комплектування 

продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. 

В групі "Паливо" обліковуються паливно-мастильні матеріали для заправки та обслуговування 

транспортних засобів Товариства. 

У складі групи "Тара і тарні матеріали" обліковуються ємності для зберігання скрапленого газу, кисню 

та інших запасів. 

В групі "Будівельні матеріали" обліковуються матеріали для ремонту та поліпшення газопроводів та 

газових мереж. 

Група "Запасні частини" складається з запасних частин та комплектуючих для ремонту та модернізації 

транспортних засобів Товариства. 

У складі малоцінних та швидкозношуваних предметів обліковуються інструменти, господарський 

інвентар, спеціальне оснащення, спецодяг тощо. 

 

Окрема інформація щодо запасів 

 

Товариство регулярно проводить тестування на знецінення запасів. За результатами інвентаризації, 

запасів, що потребували знецінення, Товариством не виявлено. 

 



 

 

Сума запасів, визнаних як витрати протягом періоду, становила – 476 998 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2019 р., 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом фінансової звітності до 

випуску у Товариства відсутні запаси, передані під заставу для гарантії виконання зобов'язань. 

 

8.6.  Поточна дебіторська заборгованість 

 

Структура поточної дебіторської заборгованості 

 

Найменування показника структури поточної дебіторської 

заборгованості 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10 406 188 599 

Резерв під очікувані кредитні збитки - - 

Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги 
10 406 188 599 

Заборгованість за розрахунками за виданими авансами 2 652 29 423 

Заборгованість з бюджетом 322 55 044 

Заборгованість за розрахунками за претензіями   

Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 43 123 269 

Резерв під очікувані кредитні збитки - - 

Балансова вартість іншої поточної дебіторської заборгованості 3 017 207 736 

 

Найбільша сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги доводиться на : 

- АО «Узбекнефтегаз» –  108 325 тис. грн. 

- АТ «Сумське НВО» – 27 593 тис. грн. 

- ТОВ «СМНВО» – 22 062 тис. грн. 

- ОАО «Гродно Азот» – 19 945 тис. грн. 

 

У складі дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами найбільшу суму 

заборгованості складає: 

- ТОВ «Маріупольпромснаб» – 3 627 тис. грн. 

- ТОВ «АРТ ПРОМ ІНВЕСТ» – 3 283 тис. грн. 

- ООО Фирма «МОТТУ Ко Лт»" – 2 012 тис. грн. 

 

Найбільша сума іншої поточної заборгованості доводиться на: 

- АТ «Сумське НВО»  – 96 734 тис. грн. 

- National Iranian South Oilfields  Company – 16 376 тис. грн. 

- ДП «Завод ОБ та ВТ» – 9 617 тис. грн. 

 

Для торгової дебіторської заборгованості Товариство застосовує спрощений підхід для розрахунку 

очікуваних кредитних збитків. Товариство не відстежує змін у кредитному ризику, але замість цього 

визнає резерв на покриття збитків на основі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансових 

інструментів на кожну звітну дату. Товариство визначило матрицю забезпечень, яка базується на 

минулому досвіді понесення кредитних збитків, скоригованому із використанням прогнозних факторів, 

характерних для конкретних дебіторів та загальних економічних умов галузі, в якій дебітори 

здійснюють свою діяльність, оцінку поточного та прогнозованого розвитку умов станом на звітну дату.  



 

 

Станом на 31.12.2020 р. Товариство встановило коефіцієнти очікуваних кредитних збитків щодо 

торгової дебіторської заборгованості в залежності від строків її прострочення. Резерв під очікувані 

кредитні збитки протягом 2020 року Товариством не нараховувався, оскільки за оцінкою керівництва 

Товариства, торгова дебіторська заборгованість буде погашатися у встановлені терміни та у повній сумі 

протягом року. 

 

У наведеній нижче таблиці вказано профіль ризиків торгової дебіторської заборгованості на основі 

матриці оціночних резервів Товариства. 

 

31.12.2019 р. Не прострочена Торгова дебіторська заборгованість – кількість днів 

прострочки 

366-730 730-1095 Більше 1 095 

Торгова дебіторська 

заборгованість, тис. грн. 
10 406 - - - 

Коефіцієнт очікуваних 

кредитних збитків, % 
- 10 20 100 

Очікувані кредитні 

збитки за весь період, 

тис. грн. 

- - - - 

 

31.12.2020 р. 

 

Не прострочена 

 

Торгова дебіторська заборгованість – кількість днів 

прострочки 

366-730 730-1095 Більше 1 095 

Торгова дебіторська 

заборгованість, тис. грн. 
188 599 - - - 

Коефіцієнт очікуваних 

кредитних збитків, % 
- 10 20 100 

Очікувані кредитні 

збитки за весь період, 

тис. грн. 

- - - - 

 

Відповідно до проведеного аналізу на основі матриці оціночних резервів, Товариство не очікує 

кредитних збитків. 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 322 55 044 

Балансова вартість, тис. грн. 322 55 044 

 

Найбільшу суму дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом становить заборгованість з 

податку на додану вартість. 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 

 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими 

авансами 

31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 2 652 29 423 

Резерв під знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 2 652 29 423 



 

 

 

У складі дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами обліковується 

заборгованість за авансами на придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ведення 

господарської діяльності Товариства. 

Товариством проведено аналіз дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами та не 

отримано свідчень щодо існування будь-яких ознак того, що вказана дебіторська заборгованість 

втратила частину своєї вартості унаслідок знецінення, або має суттєві ознаки сумнівності. 

Поставка товарів, робіт, послуг у рахунок виданих авансів  проводиться систематично, суттєві суми 

дебіторської заборгованості регулярно підтверджуються відповідними Актами звірки.  

 

Інша поточна дебіторська заборгованість  

 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість, тис. грн. 
43 123 269 

Резерв під знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 43 123 269 

Інші оборотні активи 2 773 83 313 

Резерв під знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 2 773 83 313 

 

У складі іншої поточної дебіторської заборгованості обліковуються розрахунки з  покупцями товарно-

матеріальних цінностей, робіт та послуг, розрахунки  з іншими дебіторами для ведення господарської 

діяльності Товариства. 

Інша поточна дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотка. 

Товариство не визнало резерв під очікувані кредитні збитки за вищевказаними фінансовими активами, 

адже, за оцінкою керівництва, воно очікує погашення вказаної заборгованості в повній сумі протягом 

року.  

У складі інших оборотних активів обліковуються суми податкового кредиту з ПДВ, що виникають за 

правилами податкового законодавства України.  

Також у складі інших оборотних активів обліковуються суми податкових зобов'язань, які нараховані 

внаслідок отримання Товариством авансів від покупців на придбання товарів, робіт та послуг. 

Резерв на знецінення інших оборотних активів Товариством не нараховується, тому що вказана 

заборгованість має короткостроковий характер, оскільки Товариство систематично (раз на місяць) 

нараховує та сплачує платежі з податку на додану вартість у бюджет та здійснює постачання товарів, 

робіт та послуг в рахунок погашення отриманих авансів. 

 

8.7. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти, відображені у фінансовій звітності, включають: 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

готівкові грошові кошти в національній 

валюті, тис. грн. 
- 9 

поточні рахунки в банках в національній 

валюті, тис. грн. 
206 2 931 

поточні рахунки в банках в іноземній 

валюті, тис. грн. 
378 831 

Всього грошові кошти та їх еквіваленти, 

тис. грн. 
584 3 771 



 

 

Грошові кошті та їх еквіваленти відображаються за амортизованою собівартістю з використанням 

методу ефективної ставки проценту. Оскільки наслідки дисконтування не істотні, Товариство не 

здійснювало дисконтування вартості даних фінансових активів. 

 

8.8. Власний капітал 

 

Власний капітал Товариства має наступну структуру: 
 

Найменування показника 

структури капіталу 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Призначення та умови використання 

Зареєстрований статутний  капітал 

АТ «СМНВО-Інжиніринг» 
2 877 2 877 

Зареєстрований  статутний капітал, згідно зі  

Статутом товариства 

Капітал у дооцінках 325 249 

Відображена сума дооцінки основних засобів 

товариства до їхньої справедливої вартості, яка 

зменшується, пропорційно нарахованій 

амортизації дооцінених основних засобів 

Додатковий капітал 919 919 
 

Інші фонди, створені Товариством 

Резервний капітал 

 

 

 

 

602 

 

 

 

 

602 

Резервний капітал формується у розмірі 15 

відсотків від Статутного капіталу шляхом 

щорічних відрахувань від чистого прибутку 

або за рахунок нерозподіленого прибутку 

Товариства до досягнення встановленого 

розміру. Розмір щорічних відрахувань не може 

бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого 

прибутку Товариства за рік. Резервний капітал 

створюється для покриття збитків Товариства. 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
(1 397) 51 003 

Прибуток Товариства утворюється із 

надходжень від його господарської діяльності 

після покриття матеріальних та прирівняних до 

них витрат і витрат на оплату праці. Порядок 

розподілу прибутку і покриття збитків 

Товариства визначається рішеннями Загальних 

зборів акціонерів Товариства. 

Всього 3 326 55 650 
 

 

Відкрите акціонерне товариство «Укрхімпроект» засноване наказом Міністерства промисловості 

України від «30» вересня 1994 року № 314  шляхом перетворення Українського державного інституту по 

проектуванню підприємств основної хімічної промисловості (УКРДІПРОХІМ) у відкрите акціонерне 

товариство згідно з Указом Президента України від «15» червня 1993 року № 210/93 «Про 

корпоратизацію державних підприємств». 

Публічне  акціонерне товариство «Укрхімпроект» є новим найменуванням Відкритого акціонерного 

товариства «Укрхімпроект».  

Приватне акціонерне товариство «Укрхімпроект» є новим найменуванням Публічного акціонерного 

товариства «Укрхімпроект». 

Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг» є новим 

найменуванням Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект». 

 

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства промисловості України згідно з наказом 

Міністерства промисловості України від «30» вересня 1994 року № 314. 



 

 

Перший Статут Товариства зареєстровано Сумською міською Радою народних депутатів 15.07.1993 

року за № 459. 

 

Перша емісія:  

1994 р.: 

Статутний капітал (згідно статуту 1994р.)  1 498 432 000, 00 крб. 

Статутний капітал Товариства поділений на 59 938  простих іменних акцій номінальною вартістю 

25 000,00 крб. кожна.  

 

1997 р.: 

Статутний капітал (згідно статуту 1997р.) 14 984,50 грн. 

Статутний капітал Товариства поділений на 59 938  простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 

грн. кожна.  

 

1999 р.: 

Статутний капітал (згідно статуту 1999р.) 14 984,50 грн. 

Статутний капітал Товариства поділений на 1 498 450  простих іменних акцій номінальною вартістю 

0,01 грн. кожна.  

 

2000 р.: 

Індексація статутного капіталу: 

Статутний капітал Товариства становить 2 877 024  гривні.  

Статутний капітал Товариства поділений на 1 498 450  простих іменних акцій номінальною вартістю 

1,92 грн. кожна.  

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних №328/1/00 від 03.07.2000р. 

 

Станом на 31.12.2020 р. Статутний капітал Товариства становить 2 877 024  гривні.  

Статутний капітал Товариства поділений на 1 498 450  простих іменних акцій номінальною вартістю 

1,92 грн. кожна.  

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних №1103/1/10 від 29.11.2010 р. 

 

Протягом 2019 – 2020 років змін в статутному капіталі Товариства не відбувалося. 

 
 

Найменування показника  
На кінець 

звітного періоду 

На початок 

звітного періоду 

Кількість акцій дозволених для випуску (шт.) 1 498 450 1 498 450 

Кількість випущених акцій (шт.) 1 498 450 1 498 450 

Номінальна вартість акцій (грн.) 2 877 024 2 877 024 

Кількість акцій, з якими пов’язані привілеї та обмеження (шт.) - - 

Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.) - - 

Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та 

іншими контрактами (шт.) 
- - 

Кількість випущених і повністю сплачених акцій 1 498 450 1 498 450 

Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій - - 

 

Обслуговування емісії/випуску цінних паперів здійснюється Публічним акціонерним товариством 

«Національний депозитарій України» згідно з Договором про обслуговування емісії/випуску від 

11.11.2013 №ОВ-1701. 

 



 

 

Згідно інформаційної довідки Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" 

№ 30186 від 29.01.2021 р., акціонерами, які володіють 5 та більше відсотків акцій станом на 

31.12.2020 р., є наступні: 

 

№ з/п 

Реєстраційний код, Найменування 

/ ПІБ, 

Країна реєстрації 

Місцезнаходження                   

(мiсце проживання) 

Загальна 

кількість ЦП 

Відсоток у 

статутному 

капіталі 

1 

НЕ 219411 

Інтер Гроус Інвестментс Лімітед 

країна: CY 

Караіскакі,13, Лімассол, 

Кіпр, 3032, 
1130844 75,467583 

2 

2819400835 

Кисельов Олександр 

Миколайович 

країна: UA 

вул. 1-ша Замостянська, 

1/1, м. Суми, 40030, 

Україна 

95767 6,391070 

 

Станом на 31.12.2020 р. в Товаристві: 

- відсутні права, привілеї та обмеження щодо акцій Товариства, включаючи обмеження з 

виплати дивідендів і повернення капіталу; 

- відсутні акції, зареєстровані для випуску на  умовах опціонів і контрактів з продажу; 

- відсутні частки в статутному капіталі, утримувані товариством та його асоційованим і 

дочірніми підприємствами. 

 

Дивіденди протягом 2020 року не нараховувались і не виплачувались. Загальна сума нарахованих та не 

виплачених дивідендів складає: 

станом на 31.12.2019 р. – 1 536 тис. грн.;  

станом на 31.12.2020 р. – 1 536 тис. грн. 

 

Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів Товариства рішення про викуп власних акцій 

не приймалося та акції не викуповувались.  

Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не мало власних викуплених акцій та не планує протягом 

2021 року здійснювати їх викуп.  

 

Витрати на випуск власних акцій 

 

У 2020 році випуск власних акцій Товариством не проводився. 

 

Несплачений капітал  

 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2020 р. статутний капітал Товариства сплачений повністю, сума 

несплаченого капіталу відсутня. 

 

 

Вилучений капітал 

 

Станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2020 року у Товариства відсутній вилучений капітал. 

 

Емісійний дохід 

 

Станом на 31.12.2020 року та на 31.12.2019 року у Товариства відсутній емісійний дохід. 



 

 

 

Інші види капіталу (інші сукупні доходи) 

 

Додатковий капітал 

 

Показник 31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Додатковий капітал, тис. грн. 919 919 

 

У складі додаткового капіталу відображено суму змін вартості необоротних активів внаслідок 

проведеної у минулому переоцінки. 

 

Резервний капітал 

 

Показник 31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Резервний капітал, тис. грн. 602 602 

 

Згідно зі Статутом Товариства, резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від Статутного 

капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку 

Товариства до досягнення встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим 

ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.  

Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків 

позапланових витрат.   

Протягом 2019-2020 років резервний капітал Товариства не змінювався.  

 

8.9. Забезпечення   

Забезпечення на виплати працівникам 

Показник 
Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020р. 

Короткострокові забезпечення виплат 

працівникам, тис. грн., в т.ч. 1 015 22 930 

для відшкодування майбутніх витрат і платежів на 

виплату відпусток працівникам 1 015 22 930 

для відшкодування майбутніх витрат і платежів у 

зв'язку із скорочення чисельності працівників -              - 

Довгострокові забезпечення виплат працівникам 

(пенсійні забезпечення), тис. грн. - - 

Товариство обліковує забезпечення на виплату відпусток працівникам, як короткострокові, оскільки 

очікує , що вони будуть погашені у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення 

річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги. 

 

Сума забезпечень на виплату відпусток працівникам визначається щомісячно як добуток фактично 

нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми 

на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам створюється з урахуванням сум обов'язкових відрахувань (внесків) на соціальні заходи та 

забезпечення на матеріальне заохочення. 

 

Інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів)   

 



 

 

Товариством проведено аналіз наявності обставин, існування яких спричинило б необхідність створення 

інших резервів (забезпечень майбутніх витрат і платежів) за результатами якого встановлено, що 

обґрунтовані підстави для створення інших резервів (забезпечень) відсутні. 

 

8.10. Кредити банків 

 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2020 р. Товариство не мало довгострокових кредитів банків.  

 

Інформація щодо короткострокових кредитів представлена нижче: 

Назва банку 
Валюта 

кредиту 

Залишок заборгованості 

на 31.12.2019р., тис. грн. 

Залишок заборгованості 

на 31.12.2020р., тис. грн. 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" грн - 21 260 

Всього   - 21 260 

Кредит отримано на підставі договору №20-008/ЮК від 20.01.2020 р.  

Цільове призначення кредиту – поповнення обігових коштів. Відсоткова ставка- 21%.  

Наданий строком 19.01.2021 року.  

Відсотки за кредитною угодою не капіталізовано, а визнано у складі витрат у сумі відсотків, визначених 

за відсотковою ставкою, встановленою кредитними угодами. 

Оскільки сума кредиту отримана на ринкових умовах та на строк не більше 12 місяців, то, за оцінкою 

Товариства, номінальна сума заборгованості приблизно дорівнює її амортизованій собівартості, тому 

Товариство не відображало перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної 

ставки відсотка (вплив не суттєвий). 

 

Кредит Товариству був наданий забезпеченням виконання зобов’язань, а саме: застава рухомого майна, 

що належить ТОВ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД» на праві власності. 

 

Тип забезпечення 31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Основні засоби (обладнання) - 10 285 

Майбутні грошові надходження за 

доходами від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

- - 

Всього: - 
10 285 

 

 

У наведеній нижче таблиці деталізуються зміни у зобов'язаннях Товариства, що виникають внаслідок 

фінансової діяльності. Зобов'язання, пов'язані з фінансовою діяльністю, є тими, для яких грошові потоки 

відбулися або майбутні грошові потоки класифікуватимуться у звіті про рух грошових коштів як 

грошові потоки від фінансової діяльності.  

 

 01.01.2020 р. 
Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
31.12.2020 р. 

Кредити від українських 

банків 
- 

42 677 21 260 

 

Рух коштів у результаті фінансової діяльності включає отримання кредитів від українських банків у сумі 

96 033 тис. грн. та погашення кредитів українським банкам у сумі 52 068 тис. грн., а також сплату 

відсотків по кредитам у сумі 1 280 тис. грн. та інші платежі – 8 тис. грн. 



 

 

Станом на 31.12.2020 р. заборгованість за кредитами в українських банківських установах Товариством 

складає 21 260 тис. грн.  

 

8.11. Поточні зобов'язання 

 

Фінансові  зобов'язання 

 

Фінансові зобов'язання Товариства представлені кредитами, торговою кредиторською заборгованістю та 

іншими поточними зобов'язаннями. 

 

Оскільки різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є несуттєвою, 

Товариство не відображало перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної 

ставки відсотка та визнало заборгованість у окремій фінансовій звітності за первісною вартістю. 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, тис. грн. 
6 244 575 577 

 

У складі кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги обліковується заборгованість Товариства 

за придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ведення господарської діяльності, а саме: 

- АТ «Сумське НВО» - 411 690 тис. грн.; 

- АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»» - 53 531 тис. грн.; 

- ТОВ «СМНВО» - 30 768 тис. грн.; 

- ТОВ «Суми-Електрод» - 14 778 тис. грн.; 

- ТОВ  «Транс Центр» - 12 775 тис. грн.; 

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом  

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом, тис. грн.. 
397 16 240 

 

У статті поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом обліковується заборгованість Товариства по 

сплаті окремих видів податків та зборів, встановлених Податковим кодексом України, а саме: 

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Земельний податок - 21 

Екологічний податок - 38 

Податок на доходи фізичних осіб 367 8 093 

Військовий збір 30 673 

Інші - 5 

Податок на прибуток - 7 410 

Всього 397 16 240 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 

  

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з одержаних авансів, 
16 410 126 874 



 

 

тис. грн. 

 

Найбільша сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2020р. за розрахунками з одержаних авансів 

доводиться на: 

 

- ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» – 45 663 тис. грн.; 

- ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» – 33 646  тис. грн.; 

- ООО «Энергетический Стандарт» – 13 641 тис. грн.; 

- Зірка «КП ШКЗ» - 6 502 тис. грн.; 

- Оператор газотранспортної системи України – 4 400 тис. грн.. 

 

Інші поточні зобов’язання 
 

Інші поточні зобов’язання 

Сума, станом на 

31.12.2019 р., 

тис. грн. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р., 

тис. грн. 

Короткострокові позики - 29 585 

Нараховані та не сплачені проценти за кредитами - 366 

Заборгованість за придбані фінансові інвестиції 50 - 

Заборгованість за отримані роботи та послуги від українських контрагентів - 81 853 

Заборгованість за отримані роботи та послуги від закордонних контрагентів - 42 

Заборгованість по виконавчим листам - 333 

Інші поточні зобов’язання  186 3 462 

Всього 236 115 641 

 

Станом на 31.12.2020 р. до складу кредиторської заборгованості Товариства були включені залишки за 

операціями з пов'язаними сторонами (Примітка 8.16). 

 

8.12. Доходи 
 

Дохід від продажу товарів, робіт, послуг 

  

Товариством за 2020 рік відображено чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 

сумі 891 817 тис. грн., в 2019 році – 17 148 тис. грн. 

У складі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді 

відображені наступні види доходів: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Доходи від реалізації реалізації готової продукції, 

товарів 
- 829 102 

Доходи від реалізації реалізації послуг 17 148 62 715 

Всього  17 148 891 817 

  

За звітний період Товариством було реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг) на загальну суму 891 

817 тис. грн., у тому числі: 

- реалізація готової продукції – 613 958 тис. грн. 

- реалізація товарів – 215 144 тис. грн. 

- реалізація послуг – 36 408 тис. грн. 

- реалізація послуг структурним підрозділом інститутом "Нафтохімпроект" – 26 307 тис. грн. 



 

 

Реалізація продукції (з урахуванням товарів) у звітному періоді склала 829 102 тис. грн., у тому числі 

поставки на експорт – 769 112 тис. грн. або 92,8%, із них до країн СНД – 763 834 тис. грн. або 99,3%. 

 

Інші операційні доходи 

  

За 2020 рік Товариством відображено інші операційні доходи на загальну суму 144 605 тис. грн. (за 2019 

рік – 483 тис. грн.). 

До інших операційних доходів Товариства відносяться наступні види доходів: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Операційна оренда активів 186 13 508 

Реалізація інших оборотних активів 83 119 576 

Списання кредиторської заборгованості 
120 - 

Доходи від готелю - 1 172 

Доходи від результатів інвентаризації 

оборотних активів 

Доходи від амортизації дисконту 

- 3 146 

Операційна курсова різниця - 6 017 

Інші доходи 94 1 186 

Всього  483 144 605 

  

Інші фінансові доходи  

  

За 2020 р. Товариством відображено інші фінансові доходи на загальну суму 146 тис. грн. (за 2019 р. - 88 

тис. грн.) У складі інших фінансових доходів відображено відносяться наступні види доходів: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Відсотки по депозитам 88 146 

Інші - - 

Всього  88 146 

  

Інші доходи 

  

За 2020 рік Товариством відображено інший дохід в сумі 50 тис. грн. (за 2019 рік – відсутній).  

У складі інших доходів відображено наступні види: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Реалізація фінансових інвестицій - 50 

Інші - - 

Всього  - 50 

 

 

8.13. Витрати 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Собівартість реалізованої Товариством продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становить 623 618 

тис. грн., за 2019 рік – 23 445 тис. грн. 

До складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відносяться: 

 



 

 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Матеріали та компоненти  246 234 081 

Товари - 177 960 

Заробітна плата та відповідні нарахування 17 941 166 871 

Знос та амортизація 1 106 1 042 

Інші  4 152 43 664 

Всього  23 445 623 618 

 

Адміністративні витрати 

 

За аналізований період адміністративні витрати Товариства становили 130 284 тис. грн., за попередній – 

5 481 тис. грн. 

У складі адміністративних витрат Товариства враховуються переважно наступні витрати: 

 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Матеріали - 2 622 

Витрати з придбання послуг               649 13 652 

Заробітна плата та відповідні нарахування       4 268 97 997 

Податки і обов’язкові платежі                              - 285 

Знос та амортизація                                                196 388 

Електроенергія, теплоенергія                                                 117 2 477 

Транспорт                                                                 - 6 734 

Орендна плата - 936 

Ремонти та технічне обслуговування - 2 701 

Інші 251 2492 

Всього  5 481 130 284 

 

Витрати на збут 

 

Сума витрат на збут, відображених у окремій фінансовій звітності Товариства у 2020 році, складає 66 

470 тис. грн., в 2019 році – 0 тис. грн. 

 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Матеріали - 310 

Витрати з придбання послуг               - 470 

Заробітна плата та відповідні нарахування       - 9 756 

Витрати представництв                              - 689 

Електроенергія, теплоенергія                                                 - 111 

Транспорт                                                                 - 54 363 

Орендна плата - 113 

Інші - 658 

Всього  - 66 470 

 

Інші операційні витрати 

 

Сума інших операційних витрат, відображених у окремій фінансовій звітності Товариства у 2020 році, 

складає 152 967 тис. грн., в 2019 році – 1 524 тис. грн. 

  

До складу інших операційних витрат Товариства відносяться переважно наступні види витрат: 

 

 

 



 

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Визнані штрафи, пені 3 872 

Собівартість реалізованих ТМЦ - 86 689 

Собівартість реалізованих основних засобів 45 725 

Витрати від приведення балансової вартості 

ГП/НЗВ до чистої вартості - 2 255 

Витрати з орендних операцій - 10 338 

Збитки від операційної курсової різниці 73 1 549 

Витрати на соціальні  заходи 1 083 26 020 

Нестачі та втрати - 39 

Інші витрати 320 24 480 

Всього  1 524 152 967 

 

Фінансові витрати 

 

Сума фінансових витрат, відображених у окремій фінансовій звітності Товариства у 2020 році, складає 1 

794 тис. грн., в 2019 році – 0 тис. грн. 

 

До складу фінансових витрат Товариства відносяться переважно наступні види витрат: 

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Відсоткові витрати з кредитів та позик - 1787 

Інші - 7 

Всього  - 1 794 

 

Інші витрати 

 

Сума інших витрат, відображених у окремій фінансовій звітності Товариства у 2020 році, складає 1 617 

тис. грн., в 2019 році – 0 тис. грн. 

 

До складу інших  витрат Товариства відносяться переважно наступні види витрат: 

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій  - 50 

Благодійна допомога іншим організаціям
 

- 1 080 

Інші - 487 

Всього  - 1 617 

 

8.14. Інші сукупні доходи 

 

В звітному періоді Товариство не має компонентів іншого сукупного доходу. Отже, сукупний дохід 

Товариства у звітному періоді дорівнює показнику чистого прибутку у звіті про фінансові результати 

(звіті про сукупний дохід). 

 

8.15. Витрати з податку на прибуток  

 



 

 

Станом на 31.12.2019 р. відстрочені податкові зобов'язання, відображені у Балансі (Звіті про фінансовий 

стан) Товариства, складають 1 613 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2020 р. Товариством були враховані наступні відстрочені податкові 

активи: 

- відстрочені податкові зобов'язання, які виникають у зв'язку з різницею в строках амортизації 

необоротних активів для цілей бухгалтерського та податкового обліку 

 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2020 р. у Товариства відсутні відстрочені податкові активи. 

 

Станом на 31.12.2020 р. відстрочені податкові зобов'язання, відображені у Балансі (Звіті про фінансовий 

стан) Товариства, складають 1 745 тис. грн. 

Складові елементи витрат з податку на прибуток: 

 
 

Найменування статті 
Звітний період, 

тис. грн. 

Попередній 

період, тис. грн. 

Поточний податок на прибуток 7 412 - 

Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з: 132 - 

виникненням чи списанням тимчасових різниць 132 - 

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - 

Всього витрати з податку на прибуток 7 544 - 

 

8.16. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін   

 
Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за звітний період: 
 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Дочірні та 

асоційовані 

компанії 

Інші 

пов’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, (товарів, 

робіт, послуг)                
- - - - 52 185 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - - (32 458) 

Інші операційні доходи - - - - 25 026 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні витрати                - - - - (25 933) 

 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за попередній період:  

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Дочірні та 

асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, (товарів, 

робіт, послуг)                
- - - - 5 181 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)                
- - - - - 

Інші операційні доходи - - - - - 



 

 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні 

витрати                
- - - - - 

 - - - - - 
 

 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31.12.2020 р.: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Дочірні та 

асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
- - - - 53 581 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
- - - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
- - - - 106 361 

Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
- - - - 446 949 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - - 101 228 

 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31.12.2019 року: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінськи

й персонал 

Дочірні та 

асоційован

і компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
- - - 50 5 349 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
- - - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
- - - - 7 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
- - - - 5 581 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - - - 

 

Інформація щодо компенсації провідному персоналу з  управління. 

 

Провідний управлінський персонал складається з топ - менеджерів. У 2020 році компенсація провідному 

управлінському персоналу, яка включена до адміністративних витрат, дорівнює 9 624,5 тис. грн. 

Компенсація провідному управлінському персоналу головним чином складається із заробітної плати та 

відповідних нарахувань. 

 

Інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника 

 

Станом на 31.12.2020 р. кінцевими бенефіціарними власниками є: 



 

 

Лук’яненко Володимир Володимирович, 23.12.1967 р. н., Російська Федерація, країна 

постійного проживання - Російська Федерація, відсоток частки – 67,92, тип бенефіціарного 

володіння опосередковане.  

 

8.17. Умовні активи та зобов'язання 

 

Умовні активи 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску окремої фінансової звітності 

Товариство не має умовних активів. 

Умовні зобов'язання 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску окремої фінансової звітності 

Товариство не має умовних зобов'язань. 

 

8.18. Фінансові ризики, цілі та політики управління  

 

Ринковий ризик 

 

Товариство схильне до дії ринкових ризиків. Ринкові ризики пов’язані з відкритими позиціями по  

а) іноземним валютам; 

б) процентним активам і зобов’язанням; 

в) пайовим інструментам, які схильні до ризику загальних і специфічних змін на ринку.  

Товариство не встановлює лімітів відносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього підходу 

не може запобігти збиткам понад ці ліміти у разі істотних змін на ринку. 

Також Товариством проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов, які можуть 

спричинити значні коливання ринкових цін на фінансові інструменти Товариства та подібні фінансові 

інструменти у майбутньому. У 2021 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень 

ринкового ризику, забезпечує своєчасне реагування та вживає відповідних заходів у зв'язку із світовою 

пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України 

карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні. 

 

Ціновий ризик фінансових інструментів 

 

Товариство схильне до обмеженого ризику зміни ціни акцій. 

 

Валютний ризик 

У Товариства виникає валютний ризик у зв’язку із закупівлями, деномінованими в іноземних валютах, а 

також завдяки експортним операціям. Валюти, у зв’язку з якими виникає валютний ризик, є, головним 

чином російський рубль, долар США . Товариство не хеджує свій валютний ризик. 

З метою управління валютним ризиком Товариство аналізує вплив можливих змін обмінних курсів 

валют на монетарні фінансові активи та зобов'язання. 

 

Ризик зміни процентної ставки 

 

Товариство не має суттєвих відсоткових активів, прибутків та операційних грошових потоків які 

залежать від зміни ринкової процентної ставки. Позики Товариства мають фіксовану процентну ставку. 

Тому Товариство схильне до ризику, пов’язаного з впливом коливань ринкових, процентних ставок на її 



 

 

фінансове положення і грошові потоки у зв’язку зі зміною справедливої вартості кредитів на ринку 

(ринкової ставки по кредитах). 

У момент залучення позикових коштів менеджмент Товариства, використовуючи своє професійне 

судження, визначає наскільки фіксована або плаваюча процентна ставка найбільш задовольняє 

інтересам Товариства упродовж заданого періоду.   

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 

ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації 

та дебіторська заборгованість (в т.ч. позики).  

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь яка інша доступна інформація щодо 

їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи, які використовуються в Товаристві у межах 

системи управління ризиками, Керівництво прийшло висновку, що з дати первісного визнання 

кредитний ризик не зазнав зростання і є низьким. Відсутні факти, які б свідчили про ризик невиконання 

зобов’язання.  

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:  

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;  

- диверсифікацію структури активів;  

- аналіз платоспроможності контрагентів;  

- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої 

дебіторської заборгованості.  

Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:  

- ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;  

- ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою);  

- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою;  

- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами. 

Товариство не має офіційно затвердженої кредитної політики для клієнтів Товариства. Максимальна 

сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових активів.  

Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2020 та 2019 років була представлена таким 

чином:  

 

Вид заборгованості 
Балансова вартість на 

31.12.2019 р. 

Балансова вартість на 

31.12.2020 р. 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
10 406 188 599 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими 

авансами 

2 652 29 423 

Дебіторська заборгованість з 

бюджетом 
322 55 044 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
43 123 269 

Усього 
13 423 

396 335 

 

У 2021 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень кредитних ризиків та вживає 

відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19) та 



 

 

запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на 

протидію її подальшого поширення в Україні. 

 

Ризик ліквідності 

 

Товариство схильне до ризику у зв’язку з щоденною необхідністю використання наявних грошових 

коштів. Ризиком ліквідності керує менеджмент Товариства. Керівництво щомісячно контролює 

прогнози руху грошових коштів Товариства. Товариство намагається підтримувати стійку базу 

фінансування, що складається з позикових коштів, кредиторської заборгованості по основній діяльності 

і іншій кредиторській заборгованості. Фінансовий менеджер контролює щоденну позицію по ліквідності 

Товариства. 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних 

із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого 

фінансового активу.  

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 

аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 

активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  

 

Станом на 31.12.2020 р. Товариство інші довгострокові зобов’язання  складають 539 тис. грн.  

 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі 

строків погашення представлена наступним чином:  

 

Рік, що закінчився 31.12.2020 р. 
До 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 

1 року 

Від 1 року 

до 5 років 

Більше 

5 років 
Всього 

Інші довгострокові зобов'язання - -  539 - 539 

Короткострокові кредити банків - - 21 260 - - 21 260 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

- - 575 577 - - 575 577 

Поточна кредиторська 

заборгованість за одержаними 

авансами 

- - 126 874 - - 126 874 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 

8 830 7 410 - - - 16 240 

Поточна кредиторська 

заборгованість з оплати праці 
36 409 - - - - 36 409 

Інші поточні зобов'язання - - 115 641 - - 115 641 

 

Рік, що закінчився 31.12.2019 р. 
До 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 

1 року 

Від 1 року 

до 5 років 

Більше 

5 років 
Всього 

Інші довгострокові зобов'язання - - - - - - 

Короткострокові кредити банків - - - - - - 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
- - 6 244 - - 6 244 

Поточна кредиторська 

заборгованість за одержаними 

авансами 
- - 16 410 -  16 410 

Поточна кредиторська 397 - - - - 397 



 

 

Рік, що закінчився 31.12.2019 р. 
До 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 

1 року 

Від 1 року 

до 5 років 

Більше 

5 років 
Всього 

заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
Поточна кредиторська 

заборгованість з оплати праці 
6 186 - - - - 6 186 

Інші поточні зобов'язання - - 236 - - 236 

 

В 2021 році управлінський персонал Товариства переглядає рівень ризику ліквідності, посилює контроль 

за ліквідністю та платоспроможністю та вживає відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією 

коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та 

обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні.  

 

8.19. Інформація за сегментами 

 

Операційний сегмент – це компонент Товариства, який здійснює господарську діяльність, в результаті 

якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числі доходи та витрати, які стосуються 

операцій з будь-якими іншими частинами Товариства. Керівництво визначило операційні сегменти на 

підставі звітів, які аналізує Наглядова рада. Наглядова рада аналізує бізнес в розрізі продуктів, оцінює 

результати діяльності операційних сегментів за МСФЗ, Товариство організовано у такому бізнес-

сегменті: 

Первинний формат представлення сегментної інформації – бізнес-сегменти – заснований на структурі 

управлінської та внутрішньої звітності Товариства. Ціни за операціями між сегментами не завжди 

встановлюються на комерційній основі. Результати, активи та зобов`язання сегментів включають статті, 

безпосередньо зв`язані з цими сегментами, а також ті статті, які можуть бути обґрунтовано віднесені до 

цих сегментів. Нерозподілені статті складаються переважно із активів, які приносять дохід, відсоткових 

кредитів, позикових коштів та витрат. 

 

Нижче показана концентрація виручки в розрізі основних клієнтів Товариства за 2020 р.: 

 

Клієнти Реалізовано, тис. грн. 

АО "Узбекнефтегаз" 714 545 

АТ "Сумське НВО " 32 623 

ОАО "Гродно Азот" 19 576 

 

Географічні сегменти: 

 

Показники по сегментах Виручка за 2020 р., тис. грн. 

Узбекистан 714 545 

Україна 89 594 

Російська Федерація 47 931 

Білорусь 19 576 

Казахстан 12 162 

Інші 8 009 

Всього 
891 817 

 

 



 

 

8.20. Події після звітного періоду 

 

Події, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення звітного періоду.  

 

Подій станом на 31.12.2020 року після звітного періоду та на дату затвердження керівництвом до 

випуску окремої фінансової звітності, які свідчили б про умови, що існують на дату закінчення 

звітного періоду та інформація щодо яких є суттєвою, у Товариства не було. 

 

Події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду. 

 

22 березня 2021 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, на яких акціонерами 

Товариства було прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 

розміщення акцій додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної 

пропозиції на загальну суму 22 272 000,00 гривні у кількості  11 600 000 простих іменних акцій 

номінальною вартістю однієї акції 1,92 гривні до розміру 25 149 024,00 грн. Розмір власного капіталу 

Товариства на 22.03.2021 року становить 35 137 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску окремої фінансової 

звітності, інших подій, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду та інформація 

щодо яких є суттєвою, окрім тих, що описані вище та при розкритті інформації щодо відповідних 

груп активів та зобов'язань, у Товариства не було. 

 

8.21. Прибуток на акцію 

 

У звітному періоді акції Товариства не оберталися на відкритому ринку, не проходили котирування та 

не перебували у лістингу на фондових біржах. Товариство не знаходиться у процесі надання своєї 

окремої фінансової звітності Національній комісії з цінних паперів та фондової біржі або інший 

регулюючої організації з метою випуску звичайних акцій у відкритий обіг. 

 

Генеральний директор            Лук’яненко В.М.   

Головний бухгалтер                Клименко В.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - Інжиніринг» 

за 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року 

 (в тисячах українських  гривень) 

 

1. Основні відомості  

1.1.Повна назва:  

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

«СМНВО-Інжиніринг» або Товариство). 

1.2. Код ЄДРПОУ: 00205618. 

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

товариства- приватне. 

1.4. Місцезнаходження: вул. Іллінська, 13, м. Суми, Сумська область, 40009. 

1.5. Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання-

Інжиніринг» було створене у 1956 році у формі комплексного проектного відділу (КПВ 1) 

союзного проектного інституту «Діпрохім», з 1970 року – Сумська філія «Діпрохіму», з 1991 

року – Проектний інститут «Укрдіпрохім», з 1994 року Відкрите акціонерне товариство 

«Укрхімпроект». У відповідності до норм нового Закону України «Про акціонерні товариства» 

у 2011 році Товариство здійснило перереєстрацію та змінило назву на «Публічне акціонерне 

товариство «Укрхімпроект». На виконання Закону України «Про акціонерні товариства» за 

рішенням Загальних зборів акціонерів від 14.12.2018 року (протокол 2/2018(23)) змінено тип 

Товариства та його найменування з 20.12.2018 року на «Приватне акціонерне товариство 

«Укрхімпроект». Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол 

№4/2019(27) від 26.11.2019 року) з 28.11.2019 року товариство змінило назву на Акціонерне 

товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг». 

Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції 

товариства у процесі приватизації, 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 товариства є: Інтер Гроус Інвестментс Лімітед (Кіпр)  - 75,467583% та 

Кисельов Олександр Миколайович (Україна) – 6,391070%. 

1.6. Вищим органом управління АТ «СМНВО-Інжиніринг» є Загальні збори акціонерів. 

1.7. Середня кількість працівників протягом 2020 року складала – 2 765 осіб. 

1.8.Основні види діяльності: 

 діяльність у сфері архітектури  (КВЕД 71.11); 

 виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання (КВЕД 28.12); 

 виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13); 

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

(КВЕД 28.99); 

 виробництво дерев'яної тари (КВЕД 16.24);  

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

 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (КВЕД 46.19); 

 професійно-технічна освіта (КВЕД 85.32);  



 

 

 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); 

 інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (КВЕД 74.90); 

 ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (КВЕД 

33.12); 

 установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20); 

 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 

68.20); 

 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (КВЕД 56.10); 

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

 

1.9. Опис основних видів діяльності.  

 

Метою діяльності Групи є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Групи, 

розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що 

належить Групі, одержання прибутку, його використання та/або розподіл в інтересах акціонерів Групи. 

 

Предметом діяльності Групи є: 

- інжинірингова та інноваційна діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання науково-

дослідних, проектно-конструкторських, конструкторських, інженерно-пошукових, проектних, 

архітектурно-проектних робіт, розробка проектно-кошторисної документації на всіх стадіях 

проектування, проведення інженерних обстежень будівель і споруд, проектування газопроводів (в том 

числі високого тиску), проведення робіт з експертизи промислової безпеки, розробка паспортів 

підприємства (об’єкта), розробка матеріалів ОВНС - оцінка впливу запланованої діяльності на стан 

оточуючого середовища; розробка матеріалів ОВД-оцінка впливу на довкілля, розробка техніко-

економічних обґрунтувань, техніко-економічних розрахунків, бізнес-планів інвестиційних проектів, 

бізнес-планів об’єктів будівництва, виконання функцій генпроектувальника, здійснення авторського 

нагляду за будівництвом запроектованих об’єктів, діяльність по розробці та продажу нормативної та 

технічної документації, діяльність по перевірці субпідрядників по якості матеріалів та комплектуючих 

виробів тощо; 

- виробництво машин та обладнання, в тому числі виробництво двигунів та турбін; виробництво 

насосів, компресорів та гідравлічних систем; ремонт, монтаж, технічне обслуговування, встановлення 

двигунів та турбін; ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем; 

виробництво машин загального призначення; виробництво сільськогосподарських машин; виробництво 

верстатів; виробництво інших машин спеціального призначення; виробництво озброєння та боєприпасів; 

виробництво побутових електроприладів та неелектричних побутових приладів;  

- виробництво і реалізація високовольтного та низьковольтного електрообладнання, 

зокрема силових трансформаторів та реакторів, діяльність по проектуванню, виробництву та 

реалізації перемикаючих пристроїв, токопровідників та кріпильних виробів, запасних частин до 

електрообладнання, засобів вимірювання та контролю, іншої продукції виробничого 

призначення, виробництво і реалізація яких не заборонені законодавством; 

- виробництво і реалізація товарів споживчого призначення, зокрема, предметів побутової 

електротехніки, будівельних конструкцій, медичних препаратів, ветеринарних медикаментів і 



 

 

препаратів, виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, продуктів 

харчування; 

- інноваційна та інжинірингова діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання 

науково-дослідних, проектно-дослідницьких, дослідно-конструкторських, інженерно-

пошукових робіт, діяльність по розробці та продажу нормативної та технічної документації, 

діяльність по перевірці субпідрядників по якості матеріалів та комплектуючих виробів тощо; 

- проектування, будівництво та обслуговування об`єктів житлового фонду, об`єктів 

промислового та сільськогосподарського призначення, атомної енергетики, мереж передачі 

даних та документального зв`язку, телефонного зв`язку (будівельна діяльність); технічне 

обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації; 

діяльність у сфері телекомунікацій; 

Група, як науково-технічна організація, розробляє та виготовляє різноманітне обладнання практично для 

всіх галузей (для нафтової та газової промисловості, хімічного виробництва, насосного та 

центрифугованого обладнання, у тому числі і атомної енергетики) а також розробляє проектну і робочу 

документацію, здійснює авторський нагляд за будівництвом 

 

За 2020 рік на АТ «СМНВО-Інжиніринг» було виготовлено товарної продукції у діючих цінах 

на суму 756 733,7 тис. грн.. 

 

2. Ідентифікація та основа підготовки консолідованої фінансової звітності 

 

Консолідована фінансова звітність АТ «СМНВО-Інжиніринг» складена станом на 31 грудня 2020 року, 

звітним періодом є 2020 рік. Консолідована фінансова звітність підготовлена у відповідності до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та є консолідованою фінансовою звітністю 

загального призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року. 

 

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

бухгалтерські політики, які базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 

Ця фінансова звітність є консолідованою фінансовою звітністю,  в якій інвестиції в дочірню 

компанію відображені за собівартістю. 

В 2020 році, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі господарського 

товариства від 10.07.2020 р., відбувся продаж дочірньої компанії ТОВ «Техногаз-С» (код ЄДРПОУ 

43287900). АТ «СМНВО-Інжиніринг» на 31.12.2020 р. не є власником часток в статутному капіталі 

інших підприємств. 

Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності протягом 2020 року не було. Участі у спільних 

підприємствах Група не бере. Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня 

(надалі – грн.). Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо 

не зазначено інше. Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті  відображені у фінансової 

звітності у гривневому еквіваленті за офіційним  курсом Національного банку України на 31 грудня 

2020 року. 

 

АТ «СМНВО-Інжиніринг» та його дочірня компанія (надалі – Група) повністю 

консолідуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочірньою 

компанією, та продовжують консолідуватися до дати втрати такого контролю. Фінансова 

звітність дочірньої компанії підготовлена як і звітність материнської компанії на підставі 



 

 

послідовного застосування облікової політики. Всі внутрішньогрупові залишки станом на 

01.01.2020, операції, нереалізовані прибутки, що виникають в результаті здійснення 

операцій всередині Групи до дати втрати контролю над дочірнім підприємством, а також 

дивіденди, повністю виключені. 

 

Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі – грн.). Консолідована 

фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо не зазначено 

інше. Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті  відображені  у консолідованій фінансової 

звітності у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2020 

року. 

 

Фінансова звітність Групи підготовлена за рік, що закінчився 31.12.2020 р., та затверджена до випуску 

22.03.2021 року 

 

2.1. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

 

2.1.1. Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій 

 

Група застосувала наступні МСФЗ, інтерпретації та поправки до них, що мають ефективну дату 

01.01.2020 року, у звітному році.  

 

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

 

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

широке визначення поняття "суттєвий" замінено посиланням на аналогічний термін, 

визначений у пункті 7 МСБО 1, та використовується в МСБО 8 відтепер із таким самим 

значенням. В оновленій версії вилучено п. 6, який посилався на Концептуальну основу щодо 

суттєвості і припускав, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної 

діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю. 

Облікова політика має бути нейтральною – це чинна норма МСБО 8, а в оновленій редакції 

уточнено, що нейтральність – це відсутність упереджень. У п. 20 уточнено, що не "перше", а 

саме "дострокове" застосування МСФЗ не є добровільною зміною в обліковій політиці. Щодо 

оновлень – до МСБО 8 додано посилання на застосування нових положень, пов'язаних із МСФЗ 

9, документом "Зміни у посиланнях на Концептуальну основу в Стандартах МСФЗ", що 

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

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

 

МСБО 23 "Витрати на позики"   

 

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

розрахунків витрати за позиками, здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного 

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

передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені». Щорічними 

удосконаленнями МСФЗ циклу 2015 – 2017, виданими у грудні 2017 року, саме пункт 14 

доповнено, як зазначено вище, тож компанія застосовує ці зміни до витрат за позиками, що 

понесені на початку або після початку річного звітного періоду, у якому вона вперше 
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застосовує ці зміни (новий п. 28A), при цьому компанія застосовує ці поправки до річних 

звітних періодів, що починаються з 1 січня 2019 року або пізніше. Крім того, до стандарту 

додано вимогу застосування поправок, пов'язаних із МСФЗ 9 та МСФЗ 16. Решта правок – 

косметичні, замінено посилання з МСБО 39 на МСФЗ 9, МСБО 17 на МСФЗ 16, нарешті активи 

"кваліфікаційні", а не "кваліфіковані", інвестиційний "дохід", а не інвестиційний "прибуток", 

сума повного або часткового списання може бути "відновлена", а не "сторнується". 

 

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" 

 

У попередній оприлюдненій версії МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" було пропущено п. 

24 – "Якщо оплату за інвестиційну нерухомість відстрочено, її собівартістю є грошовий 

еквівалент ціни. Різниця між цією сумою та загальною сумою платежів визнається як витрати 

на відсотки за період надання кредиту". І це є дуже суттєво, бо компанії мають орієнтуватися на 

оприлюднену версію, і якщо цей пункт був відсутній, то і його застосування було за межами 

дозволеного. У новій версії суттєво розширено п. 53, що стосується ситуацій неможливості 

достовірно оцінити справедливу вартість інвестиційної нерухомості. У частині оновлення 

додано п. 85Є – "МСФЗ 17, випущений у травні 2017 р., змінив пункт 32Б. Суб'єкт 

господарювання застосовує цю зміну, якщо він застосовує МСФЗ 17". 

 

КТМФЗ 16 "Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю"   

 

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

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

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

інший сукупний "дохід", а не "прибуток".  

 

2.1.2. Нові МСФЗ та інтерпретацій 

 

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

не настала: 

 

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

Міністерство фінансів України розглянуло звернення щодо застосування Міжнародного 

стандарту фінансової звітності 4 "Страхові контракти" та повідомляє, що відповідно до пункту 

В34 Додатка В "Дата набрання чинності та перехідні положення" МСФЗ 17 "Страхові 

контракти" МСФЗ 17 замінює собою та скасовує МСФЗ 4 "Страхові контракти" в редакції зі 

змінами від 2016 року. 

 

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

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

інформацією, розміщеною на офіційному вебсайті Фонду Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (м. Лондон, Велика Британія), дату набрання чинності МСФЗ 17 перенесено на 2023 

рік). Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 17 раніше, він повинен розкривати цей 

факт. Суб'єктам господарювання, які застосовують МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 

15 "Дохід від договорів з клієнтами", дозволено застосовувати МСФЗ 17 раніше від офіційної 
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дати набрання чинності цим стандартом. 

 

За рішенням керівництва групи у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., Група 

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

 

3. Економічне середовище в якому Група здійснює свою діяльність 

 

Українська економіка, хоч і вважається ринковою, однак продовжує демонструвати певні 

характеристики, властиві економіці перехідного періоду. Ці характеристики включають, але 

не обмежуються, низький рівень ліквідності на ринках капіталу,  високі темпи інфляції, 

існування валютного контролю, який робить національну валюту неліквідною за межами 

території України. Стабільність української економіки в значній мірі буде залежна від 

політики та дій уряду щодо адміністративних, правових та економічних реформ. Як 

наслідок, операції в Україні пов’язані з ризиками, які не є типовими для розвинених  ринків.  

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

макроекономічні показники продовжували погіршуватись. Промисловість завершила 2020 рік спадом 

виробництва на 5,2%. У грудні в українській промисловості вперше з травня 2019 року було зафіксовано 

зростання, що становило 4,8% р/р. Проте варто зауважити, що такий результат завдячує не так високим 

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

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

виробничі показники кінця 2019 року забезпечили зростання видобутку металевих руд одразу на 20% 

р/р. Незважаючи на зростання у грудні, українська промисловість завершила 2020 рік скороченням 

виробництва на 5,2%. 

Також разом із поширенням пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні в 2020 році призводить 

до виникнення невизначеності майбутніх умов функціонування підприємств в України.  

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися усі відомі керівництву Групи фактори та такі, які 

можна надійно оцінити.  

 

Керівництво не може передбачити всі змiни, якi можуть мати вплив на економiку в цiлому, а також те, 

якi наслiдки вони можуть мати на фiнансовий стан Групи в майбутньому. Керiвництво вважає, що їм 

здiйснюються всi заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної дiяльностi та розвитку Групи. Так, у 2020 

році Група активно займалась пошуком нових ринків та налагодженням зв’язків з резидентами інших 

країн. 

 

Дана консолідована фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в 

результатi такої невизначеностi. Такі коригування будуть внесені, якщо такі зміни середовища стануть 

вiдомi i їх вплив зможе бути надійно оцiнений. 

 

4. Припущення щодо безперервної діяльності 

 

Дана консолідована фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність. 

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Групу чи припинити діяльність та позитивно оцінює 

здатність Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  

Група має вільний доступ до фінансових ресурсів. 

В той же час звертаємо увагу на наявність нестабільності середовища, в якому функціонує Група, що є 

наслідком поширення пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні в 2020 році, яка може 

обумовити певне прострочення платежів дебіторів Групи у майбутньому та  може поставити під значний 

сумнів здатність Групи безперервно продовжувати діяльність 



 

 

Разом з тим, управлінський персонал позитивно оцінює здатність Групи продовжувати свою діяльність 

на безперервній основі, за оцінкою управлінського персоналу Групи, припущення про безперервність 

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

оскільки:  

- керівництво має стійкі плани щодо продовження та збільшення обсягів господарської 

діяльності Групи в майбутньому, що вже підтверджується оперативними даними щодо 

фактичного продовження та фактичних обсягів здійснення Групою господарської діяльності, 

проводяться операції з реалізації  готової продукції у 1 кварталі 2021 року; 

- залишки грошових коштів на рахунках у банках та їх приріст протягом звітного року 

свідчить про те, що Група має відкритий доступ до фінансових ресурсів; 

- Група має стратегічне значення для регіону, забезпечує діяльність промислових об'єктів, 

тому очікується, що кризові явища не матимуть суттєвого впливу на здатність Групи  

безперервно продовжувати свою діяльність. 

- за оцінкою керівництва Групи, в наступному фінансовому році, за оперативними даними 

1 кварталу 2021 р., керівництвом планується отримати прибутки, достатні для безперервного 

здійснення діяльності та з часом покрити збитки. 

 

Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи 

умовами. Консолідована фінансова звітність Групи підготовлена виходячи з припущення 

безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань 

відбувається в ході звичайної діяльності. Консолідована фінансова звітність не включає 

коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Група не могла 

продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до 

принципів безперервності діяльності. 

 

5. 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 фінансової звітності. Суттєвою 

інформацією визнається інформація, відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до нього може 

вплинути на рішення його користувачів.  

 

Визначення порогу суттєвості для розмежування облікової та іншої інформації щодо окремих 

господарських операцій та об'єктів обліку Групи наведено у таблиці нижче: 

 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 

Базовий показник для визначення порога 

суттєвості 

Окремі об'єкти обліку активів, 

зобов'язань і власного капіталу 
5 % 

Підсумок відповідно всіх активів, усіх 

зобов'язань і власного капіталу 

Окремі види доходів і витрат 2 % Чистий прибуток (збиток) підприємства 

 

Визначення порогу суттєвості для відображення в обліку окремих господарських операцій та визнання 

окремих об'єктів обліку наведено у таблиці нижче: 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 

Базовий показник для визначення порога 

суттєвості 

Переоцінка або зменшення 

корисності об'єктів обліку 

1 000 грн.  

15 % Відхилення залишкової вартості об'єктів 



 

 

Об’єкти обліку 
Поріг 

суттєвості 

Базовий показник для визначення порога 

суттєвості 

обліку від їх справедливої вартості 

Визначення подібних активів не більше 10 % 
Різниця між справедливою вартістю об'єктів 

обміну 

Визнання окремих об'єктів основних 

засобів (до 31.05.2020р.) 
6 000 грн. - 

Визнання окремих об'єктів основних 

засобів (з 01.06.2020р. згідно наказу 

№266 від 17.06.2020 р. ) 

20 000 грн. - 

При підготовці консолідованої фінансової звітності управлінський персонал здійснював попередні 

оцінки впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов’язання. Такі попередні 

оцінки базуються на інформації, яка наявна на дату консолідованої фінансової звітності, тому фактичні 

результати у майбутньому можуть відрізнятися від таких оцінок. Можливого суттєвого впливу інших 

майбутніх подій на оцінку активів та зобов’язань управлінський персонал не виявив. 

 

6. Функціональна валюта, валюта консолідованої фінансової звітності та операцій в іноземній 

валюті 

 

Функціональною валютою Групи є Українська гривня, яка є національною валютою України, 

найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що проводяться Групою і 

пов’язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльність.  

Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за Міжнародними стандартами. 

 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у функціональній валюті 

Групи шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіціального курсу обміну 

Національного банку України (обмінного курсу) на дату здійснення операції. На кожну звітну дату: 

- монетарні статті в іноземній валюті підлягають перерахунку, застосовуючи поточний обмінний курс на 

звітну дату; 

- немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, підлягають 

перерахунку, застосовуючи валютний курс на дату операції; 

- немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, підлягають 

перерахунку, застосовуючи валютні курси на дату визначення справедливої вартості. 

 

Курсові різниці, що виникають при розрахунках за монетарними статтями визнаються у звіті про 

фінансові результати (звіті про сукупні доходи) в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони 

виникають. 

Вплив зміни курсів обміну за немонетарними статтями, що оцінені за справедливою вартістю в 

іноземній валюті, враховується у складі прибутку або збитку від зміни справедливої вартості.  

Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в іноземній валюті, 

були представлені таким чином: 

 2020 2019 2018 

1,00 долар США 28,2746 23,6862 27,68826 

1,00 євро 34,7396 26,422 31,71414 

1,00 рос. рубль 0,378230 0,381600 0,39827 

 

Методи подання інформації у фінансових звітах 

 



 

 

Згідно МСФЗ та враховуючи форму Звіту про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у 

прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості 

реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, 

наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.  

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні 

класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових 

надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Групи. 

 

7. Суттєві положення облікової політики 

 

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій 

консолідованій фінансовій звітності. 

Визнання є процесом включення до балансу або до звіту про прибутки та збитки статті, яка відповідає 

визначенню елемента та відповідає критеріям визнання елемента. Критеріями для визнання статті є: 

а) ймовірність надходження до суб'єкта господарювання або вибуття з нього будь-якої майбутньої 

економічної вигоди, пов'язаної зі статтею; 

б) стаття має собівартість або вартість, яку можна достовірно визначити. 

 

Визнання передбачає словесний опис статті та грошову суму із включенням цієї суми до підсумків 

балансу та звіту про прибутки та збитки. Статті, які відповідають критеріям визнання, мають 

відображатися у балансі та звіті про прибутки та збитки. Невизнання таких статей не може бути 

виправлене шляхом розкриття застосованих облікових політик або за допомогою приміток чи 

пояснювального матеріалу. 

 

Концепція ймовірності використовується в критеріях визнання і належить до ступеня невизначеності 

щодо надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, пов'язаних зі статтею. Ця концепція 

відповідає невизначеності, що характеризує середовище. Оцінка ступеня невизначеності стосовно 

отримання майбутніх економічних вигід робиться на основі свідчення, яке є наявним на момент 

складання фінансових звітів. 

 

Основа (основи) оцінки, які застосовуються при складані фінансової звітності 

 

Консолідована фінансова звітність готується на основі історичної собівартості, за винятком: 

- оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до 

МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця справедлива 

вартість була використана як доцільна собівартість; 

- оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки 

за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або 

даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз 

дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана 

справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації 

про ринок і відповідних методів оцінки. 

Суттєві положення облікової політики, що використані при підготовці цієї консолідованої 

фінансової звітності, представлені нижче.  

 

Складаючи консолідовану фінансову звітність, Група об'єднує фінансову звітність материнського 

підприємства з дати отримання контролю над дочірнім підприємством та до дати втрати такого 



 

 

контролю шляхом впорядкованого додавання подібних статей активів, зобов'язань, власного капіталу, 

доходу та витрат.  

 

За основу облікової політики консолідованої Групи береться облікова політика материнського 

підприємства, тобто Товариства. 

 

7.1. Основні засоби.  

 

Класифікація основних засобів 

 

Для цілей обліку Групою виділено наступні групи основних засобів: 

Групи 
Строки корисної експлуатації, 

років 

Земельні ділянки  -  

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 

будівництвом  - 

Будівлі, споруди, передавальні пристрої  20-30 

Машини та обладнання 5-10 

Транспортні засоби  5-10 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4-8 

Інші основні засоби  6-15 

Бібліотечні фонди  - 

Тимчасові (нетитульні) споруди  - 

Інвентарна тара  - 

Інші необоротні матеріальні активи - 

 

Визнання і оцінка основних засобів 

 

Об'єкт основних засобів слід визнавати активом, якщо і тільки якщо: 

- очікується його використання у виробництві або постачанні товарів чи  наданні  послуг  для  надання  в  

оренду  або  для  адміністративних цілей;  

-  очікується його використання  протягом  більше одного року; 

- існує ймовірність отримання Групою майбутніх економічних вигід, пов'язаних з цим об'єктом; 

- собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. 

 

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за його собівартістю. 

Собівартість об'єкта основних засобів складається з: 

- ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодуванні податки на придбання після 

вирахування торговельних знижок та цінових знижок. 

- будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та 

приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. 

- первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, 

на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, 

або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва 

запасів протягом цього періоду. 

 

Собівартість об'єктів основних засобів, придбаних в обмін на інший актив, оцінюється за справедливою 

вартістю, якщо: а) операція обміну має комерційну сутність та б) справедливу вартість отриманого 

активу або відданого активу можна достовірно оцінити. Якщо придбаний об'єкт не оцінюється за 

справедливою вартістю, його собівартість оцінюють за балансовою вартістю відданого активу. 

У разі якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають різний 



 

 

строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних 

засобів. 

 

Об'єкти основних засобів, отримані безоплатно, обліковуються за справедливою вартістю, яка 

оцінюється за ринковою вартістю або за вартістю аналогічних активів. 

 

Об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, класифікуються як 

товари для перепродажу та обліковуються відповідно до правил обліку запасів. 

 

Оцінка основних засобів після визнання  

 

Подальша оцінка основних засобів здійснюється за моделлю переоцінки. Переоцінка вартості 

основних засобів має проводитися з достатньою регулярністю для того, щоб уникнути суттєвої 

різниці балансової вартості від справедливої вартості. Якщо такі ознаки зменшення корисності 

існують, керівництво  переглядає балансову вартість своїх активів у відповідності до МСБО 36 

«Зменшення корисності активів». 

Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і 

балансової вартості цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати.  

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу 

протягом терміну їх експлуатації. 

 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів 

 

Незавершені капітальні інвестиції у придбання (створення) основних засобів включають:  

- вартість товарів, робіт, послуг, що придбані (створені, виконані) з метою придбання 

(створення) основних засобів; 

- суму авансів на придбання (створення) основних засобів. 

Облік авансів на придбання (створення) основних засобів 

Аванси на придбання (створення) основних засобів відображаються у консолідованій фінансовій 

звітності у складі основних засобів. 

 

Подальші витрати 

 

Подальші витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів, який вже був визнаний, з метою 

дотримання принципу відповідності доходів і витрат збільшують його балансову вартість, якщо 

передбачається отримання майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно очікувані 

показники економічних вигід від використання основних засобів.  

Всі інші подальші витрати повинні бути визнані як витрати в періоді, в якому вони були 

понесені. 

 

 

Амортизація основних засобів 

 

Амортизація нараховується із застосуванням рівномірного відрахування протягом очікуваного строку 

корисної експлуатації (прямолінійного методу) та відображається у складі прибутку чи збитку.  



 

 

Група передбачає, що до кінця терміну корисного використання ліквідаційна вартість буде незначною  і  

внаслідок  цього  - несуттєвою  відповідно до суми, що амортизується. Виходячи з цього, ліквідаційна 

вартість основних засобів Групи встановлюється на рівні 0 грн.  

Строк корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів визначається Групою при 

введені в експлуатацію основних засобів з урахуванням наступного: 

- очікуваного використання об'єкта основних засобів Групою з урахуванням його потужності або 

продуктивності;  

- фізичного та морального зносу, що передбачається;  

- правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта та інших факторів. 

 

Амортизація нараховується з моменту, коли основний засіб стає придатним для використання у спосіб, 

визначений управлінським персоналом (з моменту введення в експлуатацію). 

 

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 

класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як 

утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

 

Припинення визнання основних засобів 

 

Визнання балансової вартості об'єкта основних засобів припиняється: 

- після вибуття, або 

- коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття. 

 

Зменшення корисності основних засобів 

 

Групою проводиться аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що основні засоби втратили 

частину своєї вартості унаслідок знецінення: 

- чи зменшилася протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу значно більше, ніж це 

очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

- чи відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, пов'язані 

з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх 

(припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) 

факторів;  

- чи збільшилися ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій і 

чи вплине це збільшення на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості 

використання активу;  

- чи відбулося моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

- чи є (буде) економічна ефективність нижчою, ніж очікувана.  

 

 

Інформація щодо справедливої вартості основних засобів 

 

Для оцінки вартості основних засобів Група застосовує модель переоцінки. 

 

7.2. Нематеріальні активи 

 

Класифікація нематеріальних активів. 

 

Для цілей обліку Групою виділені наступні групи нематеріальних активів: 



 

 

Групи 

Фактичні строки 

корисної 

експлуатації, років 

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

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

придбання яких визнаються роялті 

10 

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

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

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

недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялті 

 

10 

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

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

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

організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються 

роялті 

5 

 

Визнання і оцінка нематеріальних активів (за винятком гудвіла)  

Нематеріальні активи визнаються, якщо вони відповідають:  

а. визначенню нематеріального активу (відсутня матеріальна форма, існує можливість ідентифікації, 

контрольований Групою); 

б. наступним критеріям визнання:  

- існує ймовірність отримання Групою майбутніх економічних вигід;  

- собівартість активу можна достовірно оцінити. 

 

Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. 

Собівартість придбаних нематеріальних активів складається з фактичних витрат на придбання, а саме, 

ціни придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодуванні податки на придбання після вирахування 

торгівельних та інших знижок, та будь-яких витрат, які можна прямо віднести до підготовки цих активів 

для використання за призначенням. 

 

Подальші витрати, пов'язані з нематеріальним активом, здійснені після його покупки або створення, 

визнаються Групою як витрати в періоді їх виникнення, за винятком тих випадків, коли: 

 - ці витрати збільшують очікувані майбутні економічні вигоди від використання нематеріального 

активу понад спочатку визначених;  

 - ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

При дотриманні зазначених вище умов подальші витрати, пов'язані з нематеріальним активом, 

включаються у вартість відповідного нематеріального активу. 

 

Подальша оцінка нематеріальних активів (за винятком гудвіла) 

 

Після визнання активом об'єкти нематеріальних активів обліковуються в фінансовій звітності за їх 

собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності 

(модель собівартості). 

 

 

 

Амортизація нематеріальних активів  



 

 

 

Вартість, яка амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна 

вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім наступних випадків: 

а) існує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкінці строку його корисної експлуатації, або 

б) є активний ринок для такого активу та: 

 - ліквідаційну вартість можна буде визначити посиланням на цей ринок; та 

 - існує висока ймовірність, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисної експлуатації активу. 

 

Амортизація нематеріальних активів починається, коли ці активи стають придатними до експлуатації у 

спосіб, визначений управлінським персоналом.  

 

Амортизація нараховується щомісячно із застосуванням рівномірного відрахування протягом 

очікуваного строку корисної експлуатації.  

 

Припинення визнання нематеріального активу 

 

Визнання нематеріального припиняється: 

- в разі його вибуття, або 

- якщо від його використання або вибуття не очікується майбутні економічні вигоди. 

 

Зменшення корисності нематеріального активу 

 

Групою проводиться аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що нематеріальні активи втратили 

частину своєї вартості унаслідок знецінення: 

- чи зменшилася протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу значно більше, ніж це 

очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

- чи відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, пов'язані 

з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх 

(припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) 

факторів;  

- чи збільшилися ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій і 

чи вплине це збільшення на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості 

використання активу;  

- чи є моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

- чи є економічна ефективність або чи очікується, що буде нижчою, ніж очікувана. 

 

Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.  

 

7.3. Інвестиційна нерухомість 

 

Інвестиційна нерухомість - нерухомість, утримувана  з метою отримання орендних платежів або 

збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох 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. 

Незавершене будівництво інвестиційної нерухомості відображається як інвестиційна нерухомість. 

 

7.4. Фінансові інструменти  



 

 

 

Визнання і оцінка 

 

Група оцінює й відображає в бухгалтерському обліку борговий фінансовий актив за 

амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються такі умови: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання 

фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків; 

- договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових 

потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену 

частину основної суми. 

 

Група оцінює й відображає в бухгалтерському обліку борговий фінансовий актив за 

справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, якщо одночасно 

виконуються такі умови: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом 

отримання передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових 

активів; 

- договір за фінансовим активом передбачає отримання у визначені дати грошових 

потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми та процентів на непогашену 

частину основної суми. 

 

Класифікація боргових фінансових активів 

 

Група класифікує такі групи боргових фінансових активів:  

- строкові депозити; 

- інші інвестиції в боргові фінансові інструменти; 

- торгівельна та інша дебіторську заборгованість. 

 

Первісне визнання боргових фінансових активів 

 

При первісному визнанні Група оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною 

операції, якщо така торговельна дебіторська заборгованість не містить значного компоненту 

фінансування. 

 

Всі інші боргові фінансові активи під час первісного визнання оцінюються за їхньою 

справедливою вартістю плюс або мінус витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо 

віднесені на придбання або випуск фінансового активу. 

 

 

Подальша оцінка боргових фінансових активів 

 

Подальша оцінка боргових фінансових активів здійснюється наступним чином: 

- строкові депозити – за амортизованою собівартістю; 

- інші інвестиції в боргові фінансові інструменти – за справедливою вартістю з визнанням 

переоцінки в іншому сукупному доході; 



 

 

- торгівельна дебіторська заборгованість – за амортизованою собівартістю. 

 

Всі зміни амортизованої собівартості активу відображаються як прибутки/збитки, в тому числі, 

очікувані кредитні збитки. 

Зміни справедливої вартості боргових фінансових активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, визнаються в іншому сукупному 

доході та, відповідно, у власному капіталі (субрахунки рахунку 41), за виключенням, 

процентних доходів, курсових різниць та очікуваних кредитних збитків.  

 

Резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими активами 

 

Група визначає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за борговими фінансовими 

активами в сумі, що дорівнює: 

- сумі майбутніх кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу, якщо кредитний ризик 

за цим фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання та за кредитно-

знеціненими фінансовими активами; 

- сумі майбутніх кредитних збитків за 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні збитки), якщо 

відсутнє значне збільшення кредитного ризику за цим фінансовим активом з моменту 

первісного визнання. 

 

Визначення значного збільшення кредитного ризику та кредитно-знецінених фінансових 

активів 

 

На кожну звітну дату група оцінює, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику за 

борговим фінансовим активом з моменту первісного визнання. Здійснюючи таку оцінку Група 

порівнює ризик настання дефолту (ймовірність дефолту) за фінансовим активом станом на 

звітну дату з ризиком настання дефолту (ймовірністю дефолту) за фінансовим активом на дату 

первісного визнання.  

 

Група вважає кредитний ризик за борговим фінансовим активом низьким, якщо такий 

фінансовий актив має низький ризик настання дефолту, боржник (емітент боргового 

інструменту) в найближчій перспективі має стабільну здатність виконати зобов’язання, 

передбачені договором,  і несприятливі зміни економічних та комерційних умов в більш 

віддаленій перспективі можуть, але не обов’язково, знизити його здатність виконати 

зобов’язання, передбачені договором.  

 

Кредитний ризик за фінансовим активом значно збільшився з моменту первісного визнання, 

якщо платежі за таким фінансовим активом прострочені більше ніж на 30 днів. 

Кредитно-знеціненими вважаються фінансові активи у разі настання однієї або кількох подій, 

які негативно впливають на оцінені майбутні грошові потоки за такими фінансовими активами.  

 

Підтвердженням кредитного знецінення фінансового активу (групи фінансових активів) є 

спостережувані дані про наступні події: 

 значні фінансові труднощі боржника; 

 прострочення платежів за фінансовим активом більше ніж на 90 днів; 



 

 

 наявність інформації про ймовірне банкрутство або фінансову реорганізацію боржника; 

 зникнення активного ринку для фінансового активу в результаті фінансових труднощів; 

 придбання або створення фінансового активу з великим дисконтом, який відображає 

понесені кредитні збитки. 

 

Оцінка очікуваних кредитних збитків за борговими фінансовими активами  

 

Очікувані кредитні збитки – це середньозважене значення кредитних збитків, визначене з 

використанням відповідних ризиків настання дефолту (ймовірності дефолту) в якості вагових 

коефіцієнтів. 

 

Модель визначення ймовірності дефолту  

 

Група визначає базову ймовірність дефолту, в залежності від кредитного рейтингу боржника. 

У разі відсутності у боржника кредитного рейтингу, базова ймовірність дефолту визнається в 

діапазоні 30% – 50%, в залежності від його фінансового стану, результатів діяльності та інших 

чинників, які можуть вплинути на спроможність боржника виконати зобов’язання.  

 

Фінансові активи та дебіторська заборгованість, що є нефінансовим активом 

 

Група відображає у фінансовій звітності фінансові активи та нефінансові активи. 

 

Фінансові активи  

 

Дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, первісно визнається за справедливою вартістю, а 

після первісного визнання враховується 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 разі, якщо різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є 

несуттєвою, Група не відображає перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка та визнає заборгованість у фінансовій звітності за первісною 

вартістю з урахуванням резерву під очікувані кредитні збитки. 

 

Резерв під очікувані кредитні збитки 

 

Група регулярно проводить оцінку резерву під очікувані кредитні збитки в сумі, що дорівнює 

очікуваним кредитним збиткам за фінансовими активами. Виходячи з наявного досвіду, Група 

використовує своє судження при оцінці резерву під очікувані кредитні збитки. Група оцінює зміни 

майбутніх грошових потоків на основі минулого досвіду виникнення дефолту, спостережень, що 

вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань дебіторами; або зміну економічних 



 

 

умов національного чи місцевого рівня, що співвідноситься з випадками невиконання зобов’язань за 

погашенням фінансових активів.  

 

Для оцінювання очікуваних кредитних збитків Група використовує матрицю резервування. 

Матриця резервування визначає фіксовані ставки резервування, залежно від кількості днів, що 

минули з моменту визнання торговельної дебіторської заборгованості простроченою. 

 
Матриця резервування 

 

Кількість днів, що минули з моменту 

визнання торговельної дебіторської 

заборгованості простроченою 

Ставка резервування, % 

Більше 366 але менше 730 10 

Більше 730 але менше 1095 20 

Більше 1095 100 

 

Нефінансові активи  

 

Дебіторська заборгованість, яка не є фінансовим активом, первісно визнається за ціною операції. 

 

Класифікація у консолідованій фінансовій звітності 

 

Дебіторська заборгованість, що відображена у фінансовій звітності, включає: 

- дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 

- дебіторську заборгованість за розрахунками за виданими авансами; 

- дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом,  

- іншу поточну дебіторську заборгованість; 

 - інші оборотні активи. 

 

Інвестиції в інструменти капіталу 

 

Група відображає в бухгалтерському обліку інвестиції в інструменти капіталу за справедливою 

вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, якщо бізнес-моделлю передбачено 

отримання прибутку від короткострокових коливань справедливої вартості таких інвестицій.  

Всі інші інвестиції в інструменти капіталу Група обліковує за справедливою вартістю з 

визнанням переоцінки в іншому сукупному доході. При цьому, кумулятивні зміни справедливої 

вартості не переносяться з іншого сукупного доходу до прибутків або збитків, а можуть бути 

віднесені тільки до іншої статті капіталу під час припинення визнання інструментів капіталу, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний 

дохід. Дивіденди за такими інструменти капіталу визнаються як прибуток, крім випадків, коли 

дивіденди представляють собою відшкодування частини собівартості інвестицій. 

 

Фінансові зобов’язання  

 

Під час первісного визнання Група оцінює всі фінансові зобов’язання за справедливою вартістю 

- ціною операції, тобто справедливою вартістю одержаної компенсації. 



 

 

Якщо справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від вартості за договором, то 

різниця між вартістю за договором та справедливою вартістю відображається як витрати/дохід з 

одночасним збільшенням/зменшенням балансової вартості фінансового зобов’язання. 

 

Подальша оцінка фінансових зобов’язань здійснюється за амортизованою собівартістю. 

 

7.5. Запаси 

 

Класифікація запасів 

 

Для цілей обліку Групою виділяються наступні групи запасів: 

- сировина і матеріали; 

- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; 

 - паливо; 

 - тара і тарні матеріали; 

 - будівельні матеріали; 

 - запасні частини; 

 - малоцінні та швидкозношувані предмети; 

 - незавершене виробництво; 

 - готова продукція; 

 - товари; 

 - інші  

запаси. 

 

Визнання запасів 

 

Запаси в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності визнаються активом, якщо вони відповідають: 

1) визначенню запасів (утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу, перебувають у процесі 

виробництва для такого продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для 

споживання у виробничому процесі або при наданні послуг); 

2) наступним критеріям визнання: 

- -існує велика ймовірність отримання економічних вигід у майбутньому, пов'язаних з їх 

використанням; 

- -їх вартість може бути достовірно визначена. 

 

 

 

 

Оцінка запасів 

 

Запаси оцінюють за найменшою вартістю: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 

 

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. 

 

Знецінення запасів 

 

Собівартість запасів не може бути відшкодована, якщо ці запаси пошкоджені, якщо: 



 

 

- вони повністю або частково застаріли або ціна їх продажу знизилася; 

- зросли попередньо оцінені витрати на завершення виробництва або попередньо оцінені витрати 

на збут.  

 

В цих випадках здійснюється знецінення неліквідних, застарілих запасів до чистої ціни реалізації на 

дату складання фінансової звітності. Відповідне зменшення вартості запасів відображається як 

нарахування резерву на знецінення запасів. 

 

Метод оцінки запасів при їх вибутті 

 

Обліковою політикою передбачено для оцінки запасів при відпуску запасів у виробництво, продажу та 

іншому вибутті їх оцінка здійснюється за середньозваженою вартістю.  

 

Визнання запасів витратами 

 

При реалізації або використанні балансова вартість запасів визнається витратами періоду, в якому 

визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості 

реалізації та всі втрати запасів визнаються витратами періоду, в якому відбувається часткове списання 

або збиток. 

 

В кінці звітного періоду здійснюється перерахунок стандартної ціни до фактичної ціни. Цінові різниці 

на рахунках відхилень щомісяця розподіляються при закритті звітного періоду пропорційно вартості 

запасів, що вибули. 

Транспортно-заготівельні витрати з придбання запасів відображаються на окремому балансовому 

рахунку 

 

До малоцінних швидкозношуваних предметів Група відносить матеріальні цінності з терміном служби 

менше 1 року: 

- інструмент, інвентар вартістю більше, ніж 100 грн. (без ПДВ); 

- спецодяг незалежно від вартісного критерію. 

 

Малоцінні і швидкозношувані предмети вартістю до 100 грн. (без ПДВ), крім спецодягу, Група 

відносить на витрати структурних підрозділів. 

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі 

складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких 

предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання. 

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

 

Незавершене виробництво та Готова продукція 

 

Для формування витрат на виробництво продукції, робіт, послуг Група використовує позамовний метод 

обліку витрат із застосуванням норм витрат матеріальних і трудових ресурсів на виготовлення 

продукції, виконання робіт, послуг. 

У статті "Готова продукція" відображаються запаси продукції на складі, обробка яких закінчена та які 

пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і 

відповідають технічним умовам і стандартам. 

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. 



 

 

 

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

 

Група відображає у консолідованій фінансовій звітності майно (непоточний актив або ліквідаційна 

група), яке належить Групі,  на дату складання консолідованої фінансової звітності відповідає 

наступним ознакам: 

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за 

призначенням;  

- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;  

- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що 

утримуються для продажу;  

- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;  

- здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом Групи підготовлено 

відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на 

ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості – таке  майно кваліфікується утримуваним для 

продажу. 

 

Непоточний актив (або ліквідаційна група), кваліфікований як утримуваний для продажу, 

оцінюється за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з 

вирахуванням витрат на продаж. 

 

Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується 

 

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. 

 

7.7. Кредити і позики 

 

Облік розрахунків за кредитами і позиками Група здійснює за терміном їх погашення і 

поділяється на довгострокові і короткострокові, а також веде облік простроченої 

заборгованості.  

Нарахування відсотків за отриманими кредитами і позиками відбувається щомісяця. 

 

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

собівартістю, визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка.  

Група визнає дивіденди лише в тому разі, якщо:  

- встановлено право Групи на одержання виплат за дивідендами;  

- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Групи;  

- суму дивідендів можна достовірно оцінити. 

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.  

 



 

 

Позикові кошти, що знаходяться в розпорядженні Групи, термін погашення яких за договором 

позики або кредиту перевищує 12 місяців, до закінчення зазначеного терміну, враховуються у 

складі довгострокової заборгованості. 

 

Визнання позик і кредитів отриманих 

 

Усі довгострокові позики та кредити визнаються в тому звітному періоді, в якому вони були 

отримані. 

 

Подальша оцінка 

 

Первісна вартість позик наданих приймається рівній сумі фактично наданих грошових коштів. 

Позики підлягають обліку на кожну наступну звітну дату за амортизованою вартістю, яка є поточною 

вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих з використанням ефективної 

ставки відсотка.  

Різниця між номінальною сумою заборгованості і її дисконтованою вартістю є сумою амортизації. 

Вказана сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових прибутків і витрат впродовж 

усього періоду погашення заборгованості. 

 

7.8. Інвестиції в асоційовані компанії 

 

Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі. Асоційованою  компанією 

є компанія, на яку Група здійснює суттєвий вплив, як правило, така ситуація передбачає володіння від 

20% до 50% прав голосу. 

 

Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив  на об’єкт інвестування, коли він втрачає повноваження 

брати участь у прийнятті рішень щодо фінансових та операційних політик цього об’єкта інвестування. 

Втрата суттєвого впливу може відбуватися зі зміною або без зміни абсолютних чи відносних прав 

власності. У разі втрати суттєвого впливу Група оцінює і визнає  інвестиції  за справедливою вартістю. 

 

Різниця між балансовою вартістю інвестиції на момент втрати суттєвого впливу і її справедливою 

вартістю  визнаються в складі прибутків чи збитків. Якщо частка Групи в збитках асоційованої компанії 

рівна або перевищує її частку в цій асоційованій компанії, Група не визнає подальші збитки, крім 

випадків, коли вона узяла на себе зобов'язання або здійснила платежі від імені асоційованої компанії. 

  

7.9. Забезпечення 

 

7.9.1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

 

Обліковою політикою Групи передбачено створення забезпечення для відшкодування майбутніх витрат 

і платежів на виплату відпусток працівникам. 

 

Сума забезпечень визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати 

працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до 

загального планового фонду оплати праці.  

Забезпечення на виплату відпусток працівникам створюється з урахуванням сум обов'язкових 

відрахувань (внесків) на соціальні заходи та забезпечення на матеріальне заохочення.  



 

 

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 

створене.  

 

7.9.2. Поточні зобов'язання і забезпечення 

 

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

 

Фінансові зобов'язання 

 

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

після первісного визнання враховується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 

ставки відсотка. 

Первісна вартість отриманих банківських кредитів приймається на рівні 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, якщо різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є 

несуттєвою, Група не відображає перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка та визнає заборгованість у консолідованій фінансовій звітності за первісною 

(номінальною) вартістю. 

 

 

Нефінансові зобов'язання 

 

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

 

Класифікація у консолідованій фінансовій звітності 

 

Зобов'язання, що відображені у фінансовій звітності, включають: 

- короткострокові кредити банків; 

- поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; 

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом;  

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з одержаних авансів; 

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з учасниками; 

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування; 

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з оплати праці; 

- інші поточні зобов'язання. 

 

7.10. Умовні зобов'язання та умовні активи 

 

Умовний актив не визнається у фінансовій звітності, але інформація про нього розкривається, коли 

надходження економічних вигід від його використання є ймовірним. Умовні активи оцінюються 
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регулярно, щоб забезпечити відповідне відображення змін у фінансовій звітності. Якщо з'являється 

цілковита впевненість у надходженні економічних вигід, актив і пов'язаний з ним дохід визнаються у 

фінансовій звітності того періоду, в якому відбувається зміна.  

 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про них розкривається, якщо 

можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Умовні 

зобов'язання  регулярно оцінюються, щоб визначити, чи стало ймовірним вибуття ресурсів, які втілюють 

у собі економічні вигоди. Якщо стає ймовірним, що вибуття майбутніх економічних вигід буде 

потрібним для статті, яка раніше розглядалася як умовне зобов'язання, визнається забезпечення у 

фінансовій звітності за той період, у якому відбувається зміна ймовірності (за винятком надзвичайно 

рідкісних обставин, за яких не можна зробити достовірної наближеної оцінки). 

 

7.11. Виплати працівникам 

 

Виплати працівникам, що надаються Групою, та умови їх надання встановлені Колективним договором 

та законодавством України. 

 

Виплати працівникам включають суми, які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після 

закінчення періоду: 

1) короткострокові виплати працівникам, такі як: 

- заробітна плата; 

- внески на соціальне забезпечення;  

- доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників; 

- оплачені щорічні відпустки; 

- оплата тимчасової непрацездатності; 

- премії та заохочення; 

- матеріальна допомога; 

- негрошові пільги працівникам (такі, як медичне обслуговування, надання житла, 

- автомобілів, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг); 

- виплати при звільненні; 

- інші короткострокові виплати. 

2) Згідно з Колективним договором, Група здійснює визначені виплати працівникам у зв'язку з їх 

виходом на пенсію. Сума таких платежів залежить від періоду надання послуг працівниками Групи та 

являє собою довгострокові виплати. 

Група не створює для фінансування зазначеного пенсійного плану спеціальні фонди та не має 

відповідних активів на його здійснення. Група фінансує свої зобов'язання таким чином, що за рахунок 

поточного періоду покриваються фактичні виплати, що припадають на цей період. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 

 

При визначенні величини зобов'язань щодо короткострокових винагород працівникам дисконтування не 

застосовується, і відповідні витрати визнаються по мірі виконання працівниками своїх трудових 

обов'язків.  

Щодо сум накопичуваних компенсацій за відсутність Групою визнається зобов'язання. 

Накопичення компенсацій за відсутність здійснюється на: 

- щорічні відпустки (основна, додаткові за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці 

та за особливий характер праці й інші щорічні додаткові відпустки, передбачені Законом 

України "Про відпустки"); 
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- додаткові відпустки працівникам, які мають дітей;  

- компенсацію за невикористані відпустки.    

На відсутність з інших причин (хвороба та нетривала непрацездатність, декретні відпустки для батька 

або матері  тощо) накопичення не здійснюються. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками за страхуванням 

 

У даній статті балансу відображається заборгованість Групи по сплаті єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  

Вказаний внесок є страховим внеском, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового 

державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою 

забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх 

сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. 

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування включається до складу 

витрат у тому періоді, в якому вона понесена. 

 

7.12. Пов'язані сторони 

 

Пов'язаними сторонами Групи визначені наступні категорії осіб:  

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб (зокрема, 

відносини материнського (холдингового) і його дочірніх підприємств; спільного підприємства і 

контрольних учасників спільної діяльності; підприємства-інвестора і його асоційованих підприємств);  

- підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Групою 

або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи (зокрема, 

відносини підприємства і його керівника та інших осіб, які належать до провідного управлінського 

персоналу підприємства, а також близьких членів родини таких осіб).  

Умови здійснення операцій з пов'язаними сторонами  

 

Операції з пов'язаними сторонами здійснюються на умовах, еквівалентних умовам, що домінують в 

операціях між незалежними та обізнаними сторонами. 

 

Оцінка заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами  

 

Заборгованість за операціями з пов'язаними сторонами первісно визнається за ціною операції. 

Подальша оцінка заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю з використанням методу 

ефективної ставки проценту. 

 

Знецінення дебіторської заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами 

 

Дебіторська заборгованість за операціями з пов'язаними сторонами є суттєвою окремо, тому резерв під 

очікувані кредитні збитки такої дебіторської заборгованості нараховується Групою по кожному 

контрагенту окремо, в розрізі договорів, або у розрізі виду заборгованості. 

 

7.13. Виправлення помилок минулих періодів та коригування консолідованої фінансової 

звітності.  

 

При виявленні суттєвих помилок попереднього періоду Група виправляє ретроспективно в 

першому комплекті фінансової звітності, затвердженому до випуску після виявлення помилок 



 

 

шляхом:  

- перерахунку порівняльних сум за той попередній представлений період, в якому була 

допущена відповідна помилка; 

- коли помилка сталася до самого раннього з представлених попередніх періодів – шляхом 

перерахунку вхідних залишків активів, зобов'язань і власного капіталу за найбільш ранній з 

представлених попередніх періодів. 

 

Суттєва помилка попереднього періоду виправляється шляхом ретроспективного перерахунку, 

за винятком тих випадків, коли практично неможливо визначити або вплив цієї помилки на 

конкретний період, або її кумулятивний вплив. 

 

7.14. Події після звітного періоду 

 

Група проводить аналіз на наявність двох типів подій після звітного періоду:  

- події, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення звітного періоду (події, що 

корегуються, після звітного періоду);  

- події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають 

коригування після звітного періоду, а потребують розкриття у фінансовій звітності). 

 

Група коригує суми, що визнані у звітності на дату балансу, на які вплинули події після дати 

балансу, та визнає суми, що не були відображені у звітності на дату балансу з певних причин. 

 

Група не коригує суми, визнані в його фінансовій звітності для відображення подій, які не 

вимагають коригування після звітного періоду. 

 

7.15. Доходи 

 

Класифікація доходів Групи 

 

Група класифікує доходи за наступними групами: 

 

1) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.: 

- дохід від реалізації готової продукції; 

- дохід від реалізації товарів; 

- дохід від реалізації послуг (інші); 

2) Інші операційні доходи, в т.ч.: 

- -дохід від реалізації інших оборотних активів; 

- дохід від операційної оренди активів; 

- дохід від реалізації оборотних активів; 

- дохід від операційної курсової різниці; 

- дохід від отриманих штрафів, пені та ін. санкцій; 

- доходи, отримані за рахунок відшкодування вартості раніше списаних активів або 

надходження боргів, раніше списаних як безнадійні; 

- доходи від списання кредиторської заборгованості; 

- інші доходи від операційної діяльності. 

 



 

 

3) Дохід від участі в капіталі 

 

4) Інші фінансові доходи (отримані відсотки); 

- отримані відсотки; 

- інші доходи від фінансових операцій; 

 

5) Інші доходи від звичайної діяльності 

- дохід від реалізації необоротних активів; 

- інші доходи від основної діяльності. 

 

Оцінка та визнання доходу 

 

Доход від реалізації оцінюється на основі компенсації отриманої або такої, на яку Група очікує мати 

право за договором з клієнтом в обмін на передачу клієнтові обіцяних товарів або послуг, за винятком 

повернень, знижок, податку на додану вартість та інших податків з продажу та зборів. 

Група визнає дохід від реалізації лише тоді, коли вона задовольняє ідентифіковане зобов’язання щодо 

виконання шляхом передачі продукції (товарів, робіт, послуг) покупцеві (замовнику), тобто, коли 

покупець (замовник) отримує над ними контроль та коли є ймовірність надходження до суб'єкта 

господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією 

 

Група задовольняє зобов'язання щодо виконання у певний момент часу, тобто, коли товари 

постачаються до клієнтів або перевізника, який доставить товари до клієнтів Групи. 

Цей момент часу залежить від умов постачання, які визначено у відповідному договорі. 

 

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. 

7.16. Витрати 

 

Класифікація витрат Групи 

 

Група класифікує витрати за наступними групами: 

 

1) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.: 

- собівартість реалізованої готової продукції; 

- собівартість реалізованих товарів; 

- собівартість реалізованих послуг (інші); 

 

2) Адміністративні витрати; 

 

3) Витрати на збут; 

 

4) Інші операційні витрати, у т.ч.: 

- собівартість іноземної валюти; 



 

 

- собівартість реалізованих виробничих запасів; 

- витрати від операційних курсових різниць; 

- нестачі та втрати від псування цінностей; 

- визнані штрафи, пені, неустойки; 

- інші витрати операційної діяльності 

 

5) Фінансові витрати; 

 

6) Витрати від участі в капіталі; 

 

7) Інші витрати, у т.ч.: 

- витрати від неопераційної курсової різниці; 

- списання необоротних активів; 

- інші витрати від звичайної діяльності. 

 

Оцінка та визнання витрат 

 

Витрати визнаються Групою при виконанні таких умов: 

- сума витрат може бути достовірно оцінена; 

- у майбутньому виникає зменшення економічних вигід, пов'язаних із зменшенням активу 

або збільшенням зобов'язань. 

Витрати визнаються Групою у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання 

яких вони понесені (принцип відповідності доходів і витрат). 

 

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі 

витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то 

витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді 

амортизації) між відповідними звітними періодами. 

 

Витрати приймаються до обліку в сумі, що дорівнює величині проведеної оплати в грошовій чи 

іншій формі або величині визнаної кредиторської заборгованості. Величина оплати або 

кредиторської заборгованості визначається виходячи з договірної ціни та інших умов, 

узгоджених постачальником і покупцем у договорі купівлі-продажу товарів, робіт, послуг. 

 

Якщо ціна не може бути встановлена з умов договору та/або оплата проводиться негрошовими 

коштами, то витрати оцінюються за справедливою вартістю. 

 

Не визнаються витратами та не включаються до звіту про фінансові результати: 

- платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншим аналогічними договорами 

на користь комітента, принципала тощо; 

- попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

- інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, які не відповідають вищевказаним 

ознаками визнання витрат; 

- витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу. 



 

 

 

7.17. Оподаткування прибутку. 

 

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

розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та 

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

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

податкових зобов’язань. 

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

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

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

вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого 

можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли 

відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов’язання.  

 

7.18. Облік операцій в іноземній валюті 

 

Функціональною валютою складання фінансової звітності Групи є гривня. При складанні фінансової 

звітності Група переводить статті в іноземній валюті у функціональну валюту та відображає в звітності 

вплив такого переведення, відповідно до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». 

Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у гривневому еквіваленті за 

офіційним курсом Національного банку України на дату складання такої фінансової звітності. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за 

валютним курсом на дату операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в 

іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату визначення справедливої вартості. 

 

7.19 Взаємозалік статей активів та зобов’язань 

 

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

тільки якщо Група має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити 

взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При обліку передачі фінансового 

активу, який не веде до припинення визнання такого активу, Група не згортає переданий актив та 

пов’язане з ним зобов’язання.  

 

7.20. Консолідована фінансова звітність.  

 

Товариство та його дочірня компанія повністю консолідуються з дати придбання, тобто, з 

дати отримання контролю над дочірньою компанією, та продовжують консолідуватися до 

дати втрати такого контролю. 

 

Група об'єднує фінансову звітність материнського підприємства (за 2020 рік станом на 

31.12.2020р.) та його дочірнього підприємства (станом на 01.01.2020 р та до дати втрати 

контролю - продажу корпоративних прав) шляхом впорядкованого додавання подібних статей 

активів, зобов'язань, власного капіталу, доходу та витрат. Всі внутрішньогрупові залишки, 

операції, нереалізовані прибутки, що виникають за вказаний період в результаті здійснення 

операцій всередині групи, а також дивіденди, повністю виключаються.  

 

Якщо Група втрачає контроль над дочірньою компанією, вона: 



 

 

- припиняє визнання активів та зобов’язань дочірньої компанії; 

- визнає справедливу вартість отриманої винагороди; 

- визнає справедливу вартість інвестиції, що залишилася; 

- визнає отриманий в результаті операції прибуток або збиток у складі прибутків або 

збитків; 

- перекласифіковує частку материнської компанії в раніше визнаних компонентах 

іншого сукупного доходу до складу прибутків або збитків, або нерозподіленого прибутку, в 

залежності від вимог. 

 

8. Розкриття інформації за статтями фінансової звітності  

 

8.1. Перекласифікації та виправлення помилок в фінансовій звітності 

 

В 2020 році в порівнянні дані за попередній рік було перекласифіковано короткострокові 

депозити із статті «Рахунки в банках» в статтю «Поточні фінансові інвестиції»:  

 

 

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

підлягають коригуванню: 

 зменшено дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом (у тому числі з 

податку на прибуток) - на 26 тис. грн.; 

 коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) - на 26 тис. грн. 

 

Суми виправлення та статті фінансових звітів, на які вони впливають: 

   

Стаття Балансу  

(звіту про фінансовий 

стан) 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(до перекласифікації), 

тис. грн. 

Сума, тис. грн. Сума, станом на 

31.12.2019 р. після 

перекласифікації),  

тис. грн. 

  

Рахунки в банках 

 

1 348 

 

(550) 

 

798 

Поточні фінансові 

інвестиції 
- 550 550 



 

 

 
 

 

 

8.2. Частки участі в дочірніх підприємствах 

 

Група складається з материнського підприємства – Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне 

науково-виробниче об’єднання-Інжиніринг» та його дочірньої компанії ТОВ «Техногаз-С» 

 

В 2020 році, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі господарського 

товариства від 10.07.2020 р., відбувся продаж дочірньої компанії ТОВ «Техногаз-С» (код ЄДРПОУ 

43287900). АТ «СМНВО-Інжиніринг» на 31.12.2020 р. не є власником часток в статутному капіталі 

інших підприємств. 

 

8.3. Нематеріальні активи. 

 

Нематеріальні активи Групи представлені в фінансовій звітності наступним чином: 

 

  

Авторські 

та суміжні з 

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

ВСЬОГО 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 452 - 452 

первісна (переоцінена ) вартість 3 011 - 3 011 

Знос (2 559) - (2 559) 

Коригування: - - - 

первісна (переоцінена ) вартість - - - 

Знос - - - 

Балансова вартість на початок періоду, у т.ч. 452 - 452 

первісна (переоцінена ) вартість 3 011 - 3 011 

Знос (2 559) - (2 559) 

Придбано за кошти 980 150 1 130 

Перекласифікація, у т.ч. - - - 

перекласифікація первісної (переоціненої ) вартості  - - - 

перекласифікація зносу  - - - 

Стаття Балансу  

(звіту про фінансовий 

стан) 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(до виправлення 

помилок), тис. грн. 

Сума помилки, 

тис. грн. 

Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

(після виправлення 

помилок), тис. грн. 

 Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками з 

бюджетом 

 

348 

 

(26) 

 

322 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками з 

бюджетом (у тому числі 

з податку на прибуток) 

28 (26) 2 

Нерозподілений 

прибуток (непокритий 

збиток) 

(1 288) ( 26) (1 314) 



 

 

  

Авторські 

та суміжні з 

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

ВСЬОГО 

Вибуття - - - 

вибуття первісної (переоціненої ) вартості  - - - 

вибуття зносу - - - 

Амортизаційні відрахування (262) (5) (267) 

Балансова вартість на кінець періоду, у т.ч. 1 170 145 1 315 

первісна (переоцінена ) вартість 3 991 150 4 141 

Знос (2 821) (5) (2 826) 

 

Станом на 31.12.2020 р. Група не мала нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та 

нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов’язань. 

 

Амортизація нематеріальних активів  

 

Станом на 31.12.2020 р. та на 31.12.2019 р. нематеріальні активи з невизначеним строком корисної 

експлуатації у Групі відсутні. 

Протягом звітного року змін методів амортизації та строків корисного використання нематеріальних 

активів не було. 

 

Зменшення корисності нематеріального активу 

Групою проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що нематеріальні активи втратили 

частину своєї вартості унаслідок знецінення. Групою не отримано свідчень того, що: 

- протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж це 

очікувалося, внаслідок спливу часу або використання;  

- відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, пов'язані з 

негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх 

(припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) 

факторів;  

- ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій збільшилися і це 

збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості 

використання активу;  

- моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;  

- економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана. 

 

У Групи немає підстав вважати, що у звітному періоді корисність нематеріальних активів зменшилась у 

рамках допустимого порогу суттєвості. 

Протягом звітного періоду переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась.  

Інформація стосовно наявності об'єктів нематеріальних активів, що не використовуються в 

господарській діяльності 

Нематеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності Групи відсутні. 

 

Інформація стосовно наявності повністю зношених об'єктів нематеріальних активів, що 

продовжують використовуватися в господарській діяльності 

 

Станом на 31 грудня 2020 року первісна вартість нематеріальних активів на які повністю нараховано 

амортизацію та, які використовуються Групою, складала 2 102 тис. грн. 

 



 

 

8.4. Основні засоби  

 

Основні засоби Групи представлені в консолідованій фінансовій звітності наступним чином: 

  

Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар (меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Бібліотечні 

фонди 

Інші 

необоротні 

активи 

ВСЬОГО 

Балансова вартість на початок періоду, у 

т.ч. 
12 906 25 1 844 154 58 - - 14 987 

первісна (переоцінена ) вартість 17 479 559 1 944 572 2 841 - 308 23 703 

Знос (4 573) (534) (100) (418) (2 783) - (308) (8 716) 

Коригування: - - - - - - - - 

первісна (переоцінена ) вартість - - - - - - - - 

Знос - - - - - - - - 

Балансова вартість на початок періоду, у 

т.ч. 
- - - - - - - - 

первісна (переоцінена ) вартість - - - - - - - - 

Знос - - - - - - - - 

Придбано за кошти 442 2 748 4 545 138 18 886 - 1 599 28 358 

Перекласифікація, у т.ч. - - - - - - - - 

перекласифікація первісної (переоціненої ) 

вартості  
- - - - - - - - 

перекласифікація зносу  - - - - - - - - 

Вибуття 269 39 1361 32 149 - - 1850 

вибуття первісної (переоціненої ) вартості  290 61 1 465 34 165 - - 2 015 

вибуття зносу (21) (22) (104) (2) (16) - - (165) 

Амортизаційні відрахування (1 053) (78) (833) (42) (835) - (228) (3 069) 

Балансова вартість на кінець періоду, у 

т.ч. 
12 026 2 656 4 195 218 17 960 - 1 371 38 426 

первісна (переоцінена ) вартість 17 631 3 246 5 024 676 21 562 - 1 907 50 046 

Знос (5 605) (590) (829) (458) (3 602) - (536) (11 620) 
 



 

 

Інформація стосовно наявності та суми обмежень на права власності, а також наявності 

основних засобів, переданих у заставу для забезпечення виконання зобов'язань 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску консолідованої фінансової 

звітності Групою надано під заставу об'єкти основних засобів для забезпечення зобов'язань згідно 

договору №19-176/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 12.11.2019 р. (зі всіми змінами 

та доповненнями) між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та ТОВ «СУМИ-ЕЛЕКТОД», балансова вартість яких 

становить 9 116 тис. грн.. 

 

Інформація стосовно наявності об'єктів основних засобів, що не використовуються в господарській 

діяльності 

 

Станом на 31.12.2019 р., на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску 

консолідованої фінансової звітності Групи відсутні об'єкти основних засобів, що: 

- не використовуються (консервація, реконструкція тощо); 

- відсутні компенсації третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких 

зменшилася, або які були втрачені чи передані; 

- відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. 

 

Протягом 2020 року Група не отримувала основні засоби в результаті об'єднання підприємств.  

 

Зменшення корисності основних засобів 

 

Групою проведено аналіз щодо існування яких-небудь ознак того, що основні засоби втратили частину 

своєї вартості унаслідок знецінення. За результатами проведеного аналізу Групою не виявлено ознак, які 

б свідчили про можливе зменшення корисності основних засобів. 

 

В 2017 році вартість необоротних активів тестувалась на зміну справедливої вартості. Управлінський 

персонал дійшов висновку щодо необхідності в проведенні переоцінки необоротних активів Групи на 

звітну дату (31.12.2017 р.). для чого було залучено акредитованого незалежного оцінювача для 

визначення справедливої вартості окремих основних засобів станом на 31.12.2017 р. 

 

Протягом 2020 року Група не отримувала основні засоби за рахунок цільового фінансування. 

 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 

звітного року зміни методу амортизації не було. 

 

Станом на 31 грудня 2020 року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які 

використовуються Групою, складала 3 539 тис. грн. (машини, обладнання та інвентар- 3 135 тис. грн, 

інші матеріальні активи – 404 тис. грн.). 

 

Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. складає 43 375 тис. грн., в тому числі:  

- основні засоби введені в експлуатацію – 38 426 тис. грн.; 

- незавершені капітальні інвестиції -  718 тис. грн.; 

- аванси видані на придбання основних засобів - 4 231 тис. грн.. 



 

 

Облік авансів на придбання (створення) основних засобів 

 

Аванси на придбання (створення) основних засобів відображаються у консолідованій фінансовій 

звітності у складі основних засобів. 

 

Дата 
Первісна вартість 

авансів, тис. грн. 

Резерв на знецінення 

авансів на придбання 

(створення) основних 

засобів, тис. грн. 

Балансова вартість 

авансів, тис. грн. 

станом на 31.12.2019 р. 0 0 0 

станом на 31.12.2020 р. 4 231 0 4 231 

 

Резерв на знецінення авансів на придбання (створення) основних засобів протягом 2020 року не 

створювався. 

 

Орендовані основні засоби та основні засоби, надані в оренду 

 

Вартість основних засобів, що отримані Групою в оренду, складає: 

станом на 31.12.2019 р. – 0 тис. грн.; 

станом на 31.12.2020 р. – 550 294 тис. грн. 

Загальна вартість основних засобів, що отримані в оренду протягом звітного періоду складає 550 294 тис. 

грн. 

 

Вартість основних засобів, наданих Групою в оренду, складає: 

станом на 31.12.2019 р. – 0,00 тис. грн.;  

станом на 31.12.2020 р. – 18 794 тис. грн. 

 

Структура переданих в операційну оренду основних засобів 

 

Групи основних засобів 
Балансова вартість основних засобів, тис. грн. 

станом на 31.12.2019 р. станом на 31.12.2020 р. 

Будівлі, споруди, передавальні 

пристрої  
- 2 428 

Машини та обладнання - - 

Транспортні засоби  - - 

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі)  
- 16 366 

Всього - 18 794 

 

Вказані будівлі та обладнання не класифіковані як об’єкти інвестиційної нерухомості, оскільки згідно 

облікової політики Групи не відповідають критеріям визнання інвестиційної нерухомості. 

 



 

 

Група використовує земельну ділянку загальною площею 0,7124 га., та сплачує до бюджету земельний 

податок. Сума платежів з земельного податку, сплачених за 2020 рік за такі ділянки, становить 126 тис. 

грн.. У фінансовій звітності Групи такі операції визнано у порядку, передбаченому для визнання витрат 

на сплату податків та податкових зобов'язань перед бюджетом. 

 

8.5. Фінансові інвестиції.  

 

Фінансові інвестиції, що включені до статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові 

фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру: 
 

Вид фінансових 

інвестицій 

Станом на кінець звітного періоду Станом на початок звітного періоду  
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Інші довгострокові фінансові інвестиції: 

 Акції - - - - - - - - 

Облігації - - - - - - - - 

Частки у статутному 

капіталі 
- - - - - - - - 

Депозити - - - - - - - - 

Інші - - - - - - - - 

Всього - - - - - - - - 

         
Поточні фінансові інвестиції: 

 
Акції - - - - - - - - 

Облігації - - - - - - - - 

Частки у статутному 

капіталі 
- - - - - - - - 

Депозити - - 3344 - - 550 - - 

Інші - - - - - - - - 

Всього - - 3344 - - 550 - - 

 

 

 

 



 

 

Фінансові інструменти 

На 

кінець 

звітного 

періоду 

На 

початок 

звітного 

періоду  

Фінансові інвестиції, доступні для продажу: 

справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань - - 

справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом  - - 

за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити 

неможливо)  
- - 

Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу - - 

Всього фінансових інвестицій, доступних для продажу: - - 

Фінансові інвестиції, утримувані до погашення: 

оцінені за амортизованою собівартістю 3 344 550 

знецінення фінансових інвестицій, утримуваних до погашення - - 

Всього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення: 3 344 550 

 

Узагальнена фінансова інформація щодо депозитів 

 

Група у консолідованій фінансовій звітності обліковує депозити як «Поточні фінансові інвестиції» за 

справедливою вартістю. 

 

Група не відображала перерахунок амортизованої вартості депозитів із застосуванням методу ефективної 

ставки відсотка, так як вплив на фінансову звітність не суттєвий. 

 

8.6. Запаси  

 

Узагальнена інформація щодо балансової вартості запасів 

Фінансова установа № договора 
Дата 

договора 

Балансова вартість, 

тис. грн. на 

31.12.2019р. 

тис. грн. на 

31.12.2020р. 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/2 13.08.2020 - 18 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/4 28.08.2020 - 180 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/5 16.09.2020 - 287 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/6 21.09.2020 - 12 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/8 30.09.2020 - 115 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/9 05.10.2020 - 1 436 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/10 13.11.2020 - 64 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/11 23.11.2020 - 318 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/12 09.12.2020 - 14 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896/Д/13 22.12.2020 - 145 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 21896-Д/14 22.12.2020 - 70 

АБ «УКРГАЗБАНК» 2019/ДК/303-002 11.01.2019 550 550 

АБ «УКРГАЗБАНК» 2020/ДК/303-049 04.08.2020 - 135 

Всього  550 3 344 



 

 

 

  
Виробничі 

запаси 

Незавершене 

виробництво 

Готова 

продукція 
Товари Всього 

Залишок на  початок звітного 

періоду  
127 5 161 - - 5 288 

в т. ч. відображені за чистою 

вартістю реалізації мінус витрати 

на продаж 

- - - - - 

Списання вартості запасів до їх 

чистої вартості реалізації  

протягом звітного періоду 

- (2 255) - - (2 255) 

Сума сторнування списання 

вартості запасів протягом 

звітного періоду 

- - - - - 

Залишок на  кінець звітного 

періоду 
68 894 308 134 74 822 48 451 898 

в т. ч. відображені за чистою 

вартістю реалізації мінус витрати 

на продаж 

- - - - - 

Балансова вартість запасів, 

переданих під заставу для гарантії 

зобов’язань  

- - - - - 

 

Інформація щодо балансової вартості виробничих запасів  

 

Група запасів 

Балансова вартість 

запасів, тис. грн. 

на 31.12.2019р. 

Балансова вартість 

запасів, тис. грн. на 

31.12.2020р. 

Сировина і матеріали  123 58 664 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби 
- 8 178 

Паливо 4 473 

Тара і тарні матеріали  - 16 

Будівельні матеріали  - 431 

Запасні частини  - 31 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
- - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети - 1 101 

Разом  127 68 894 

 

У складі сировини і матеріалів обліковуються товарно-матеріальні цінності, які використовуються у 

виробничій діяльності Групи. 

У складі "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби" відображаються наявність та рух 

покупних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у підрядних організаціях 



 

 

конструкції та вироби — дерев’яні, залізобетонні, металеві, інші), що придбані для комплектування 

продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. 

В групі "Паливо" обліковуються паливно-мастильні матеріали для заправки та обслуговування 

транспортних засобів Групи. 

У складі групи "Тара і тарні матеріали" обліковуються ємності для зберігання скрапленого газу, кисню та 

інших запасів. 

В групі "Будівельні матеріали" обліковуються матеріали для ремонту та поліпшення газопроводів та 

газових мереж. 

Група "Запасні частини" складається з запасних частин та комплектуючих для ремонту та модернізації 

транспортних засобів Групи. 

У складі малоцінних та швидкозношуваних предметів обліковуються інструменти, господарський 

інвентар, спеціальне оснащення, спецодяг тощо. 

 

Окрема інформація щодо запасів 

 

Група регулярно проводить тестування на знецінення запасів. За результатами інвентаризації, запасів, що 

потребували знецінення, Групою не виявлено. 

 

Сума запасів, визнаних як витрати протягом періоду, становила – 477 005 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2019 р, 31.12.2020 р.. та на дату затвердження керівництвом консолідованої фінансової 

звітності до випуску у Групи відсутні запаси, передані під заставу для гарантії виконання зобов'язань. 

 

8.7. Поточна дебіторська заборгованість  

Найменування показника структури поточної дебіторської 

заборгованості 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10 841 188 599 

Резерв під очікувані кредитні збитки - - 

Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги 
10 841 188 599 

Заборгованість за розрахунками за виданими авансами 2 652 29 423 

Заборгованість з бюджетом 322 55 044 

Заборгованість за розрахунками за претензіями   

Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 45 123 269 

Резерв під очікувані кредитні збитки - - 

Балансова вартість іншої поточної дебіторської заборгованості 3 019 207 736 

 

Найбільша сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги доводиться на : 

- АО «Узбекнефтегаз» –  108 325 тис. грн. 

- АТ «Сумське НВО» – 27 593 тис. грн. 

- ТОВ «СМНВО» – 22 062 тис. грн. 

- ОАО «Гродно Азот» – 19 945 тис. грн. 

 



 

 

У складі дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами найбільшу суму 

заборгованості складає: 

- ТОВ «Маріупольпромснаб» – 3 627 тис. грн. 

- ТОВ «АРТ ПРОМ ІНВЕСТ» – 3 283 тис. грн. 

- ООО Фирма «МОТТУ Ко Лт» – 2 012 тис. грн. 

 

Найбільша сума іншої поточної заборгованості доводиться на: 

- АТ «Сумське НВО»  – 96 734 тис. грн. 

- National Iranian South Oilfields  Company – 16 376 тис. грн. 

- ДП «Завод ОБ та ВТ» – 9 617 тис. грн. 

 

Для торгової дебіторської заборгованості Група застосовує спрощений підхід для розрахунку очікуваних 

кредитних збитків. Група не відстежує змін у кредитному ризику, але замість цього визнає резерв на 

покриття збитків на основі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансових інструментів на 

кожну звітну дату. Група визначила матрицю забезпечень, яка базується на минулому досвіді понесення 

кредитних збитків, скоригованому із використанням прогнозних факторів, характерних для конкретних 

дебіторів та загальних економічних умов галузі, в якій дебітори здійснюють свою діяльність, оцінку 

поточного та прогнозованого розвитку умов станом на звітну дату.  

 

Станом на 31.12.2020 р. Група встановила коефіцієнти очікуваних кредитних збитків щодо торгової 

дебіторської заборгованості в залежності від строків її прострочення. Резерв під очікувані кредитні 

збитки протягом 2020 року Групою не нараховувався, оскільки за оцінкою керівництва Групи, торгова 

дебіторська заборгованість буде погашатися у встановлені терміни та у повній сумі протягом року. 

 

У наведеній нижче таблиці вказано профіль ризиків торгової дебіторської заборгованості на основі 

матриці оціночних резервів Групи 

. 

31.12.2019 р. Не прострочена Торгова дебіторська заборгованість – кількість днів 

прострочки 

366-730 730-1095 Більше 1 095 

 

Торгова дебіторська 

заборгованість, тис. грн. 
10 841 - - - 

Коефіцієнт очікуваних 

кредитних збитків, % 
- 10 20 100 

Очікувані кредитні 

збитки за весь період, 

тис. грн. 

- - - - 

 

31.12.2020 р. 

 

Не прострочена 

 

Торгова дебіторська заборгованість – кількість днів 

прострочки 

366-730 730-1095 Більше 1 095 

 

Торгова дебіторська 

заборгованість,тис. грн. 
188 599 - - - 



 

 

Коефіцієнт очікуваних 

кредитних збитків, % 
- 10 20 100 

Очікувані кредитні 

збитки за весь період, 

тис. грн. 

- - - - 

 

Відповідно до проведеного аналізу на основі матриці оціночних резервів, Група не очікує кредитних 

збитків. 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 322 55 044 

Балансова вартість, тис. грн. 322 55 044 

 

Найбільшу суму дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом становить заборгованість з 

податку на додану вартість. 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 

 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими 

авансами 

31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Первісна вартість, тис. грн. 2 652 29 423 

Резерв під знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 2 652 29 423 

 

У складі дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами обліковується 

заборгованість за авансами на придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ведення 

господарської діяльності Групи. 

Групою проведено аналіз дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами та не 

отримано свідчень щодо існування будь-яких ознак того, що вказана дебіторська заборгованість втратила 

частину своєї вартості унаслідок знецінення, або має суттєві ознаки сумнівності. 

Поставка товарів, робіт, послуг у рахунок виданих авансів  проводиться систематично, суттєві суми 

дебіторської заборгованості регулярно підтверджуються відповідними Актами звірки.  

 

Інша поточна дебіторська заборгованість  

 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість, тис. грн. 
45 123 269 

Резерв під знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 45 123 269 

Інші оборотні активи 2 794 83 313 



 

 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Резерв під знецінення, тис. грн. - - 

Балансова вартість, тис. грн. 2 794 83 313 

 

У складі іншої поточної дебіторської заборгованості обліковуються розрахунки з  покупцями товарно-

матеріальних цінностей, робіт та послуг, розрахунки  з іншими дебіторами для ведення господарської 

діяльності Групи. 

Інша поточна дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної ставки відсотка. 

Резерв під очікувані кредитні збитки протягом 2020 року Групою не нараховувався, адже, за оцінкою 

керівництва, воно очікує погашення вказаної заборгованості в повній сумі протягом року. 

 

У складі інших оборотних активів обліковуються суми податкового кредиту з ПДВ, що виникають за 

правилами податкового законодавства України.  

Також у складі інших оборотних активів обліковуються суми податкових зобов'язань, які нараховані 

внаслідок отримання Групою авансів від покупців на придбання товарів, робіт та послуг. 

 

Резерв на знецінення інших оборотних активів Групою не нараховується, тому що вказана заборгованість 

має короткостроковий характер, оскільки Група систематично (раз на місяць) нараховує та сплачує 

платежі з податку на додану вартість у бюджет та здійснює постачання товарів, робіт та послуг в рахунок 

погашення отриманих авансів 

 

8.8. Грошові кошти та їх еквіваленти  

 

Грошові кошти та їх еквіваленти, відображені у консолідованій фінансовій звітності, включають: 

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. 
Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

готівкові грошові кошти в національній 

валюті, тис. грн. 
45 9 

поточні рахунки в банках в національній 

валюті, тис. грн. 
375 2 931 

поточні рахунки в банках в іноземній 

валюті, тис. грн. 
378 831 

Всього грошові кошти та їх 

еквіваленти, тис. грн. 
798 3 771 

 

Грошові кошті та їх еквіваленти відображаються за амортизованою собівартістю з використанням методу 

ефективної ставки проценту. Оскільки наслідки дисконтування не істотні, Група не здійснювала 

дисконтування вартості даних фінансових активів. 

 

8.9. Власний капітал  

 

Власний капітал Групи має наступну структуру: 



 

 

 

Найменування показника 

структури капіталу 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Призначення та умови використання 

Зареєстрований статутний  капітал 

АТ «СМНВО-Інжиніринг» 
2 877 2 877 

Зареєстрований  статутний капітал, згідно зі  

Статутом товариства 

Капітал у дооцінках 325 249 

Відображена сума дооцінки основних засобів 

Товариства до їхньої справедливої вартості, яка 

зменшується, пропорційно нарахованій 

амортизації дооцінених основних засобів 

Додатковий капітал 919 919 
 

Інші фонди, створені Товариством 

Резервний капітал 

 

 

 

 

602 

 

 

 

 

602 

Резервний капітал формується у розмірі 15 

відсотків від Статутного капіталу шляхом 

щорічних відрахувань від чистого прибутку або 

за рахунок нерозподіленого прибутку 

Товариства до досягнення встановленого 

розміру. Розмір щорічних відрахувань не може 

бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого 

прибутку Товариства за рік. Резервний капітал 

створюється для покриття збитків Товариства. 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
(1 314) 51 003 

Прибуток Товариства утворюється із 

надходжень від його господарської діяльності 

після покриття матеріальних та прирівняних до 

них витрат і витрат на оплату праці. Порядок 

розподілу прибутку і покриття збитків 

Товариства визначається рішеннями Загальних 

зборів акціонерів Товариства. 

Всього 3 409 55 650 
 

 

Відкрите акціонерне товариство «Укрхімпроект» засноване наказом Міністерства промисловості України 

від «30» вересня 1994 року № 314  шляхом перетворення Українського державного інституту по 

проектуванню підприємств основної хімічної промисловості (УКРДІПРОХІМ) у відкрите акціонерне 

товариство згідно з Указом Президента України від «15» червня 1993 року № 210/93 «Про 

корпоратизацію державних підприємств». 

Публічне  акціонерне товариство «Укрхімпроект» є новим найменуванням Відкритого акціонерного 

товариства «Укрхімпроект».  

Приватне акціонерне товариство «Укрхімпроект» є новим найменуванням Публічного акціонерного 

товариства «Укрхімпроект». 

Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг» є новим 

найменуванням Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект». 

 

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства промисловості України згідно з наказом 

Міністерства промисловості України від «30» вересня 1994 року № 314. 

Перший Статут Товариства зареєстровано Сумською міською Радою народних депутатів 15.07.1993 року 

за № 459. 

 



 

 

Перша емісія:  

1994 р.: 

Статутний капітал (згідно статуту 1994р.)  1 498 432 000, 00 крб. 

Статутний капітал Товариства поділений на 59 938  простих іменних акцій номінальною вартістю 

25 000,00 крб. кожна.  

 

1997 р.: 

Статутний капітал (згідно статуту 1997р.) 14 984,50 грн. 

Статутний капітал Товариства поділений на 59 938  простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 

грн. кожна.  

 

1999 р.: 

Статутний капітал (згідно статуту 1999р.) 14 984,50 грн. 

Статутний капітал Товариства поділений на 1 498 450  простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 

грн. кожна.  

 

2000 р.: 

Індексація статутного капіталу: 

Статутний капітал Товариства становить 2 877 024  гривні.  

Статутний капітал Товариства поділений на 1 498 450  простих іменних акцій номінальною вартістю 1,92 

грн. кожна.  

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних №328/1/00 від 03.07.2000р. 

 

Станом на 31.12.2020 р. Статутний капітал Товариства становить 2 877 024  гривні.  

Статутний капітал Товариства поділений на 1 498 450  простих іменних акцій номінальною вартістю 1,92 

грн. кожна.  

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних №1103/1/10 від 29.11.2010 р. 

 

Статутний капітал Товариства поділений на 1 498 450 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,92 

грн кожна.  

Привілейованих акцій товариство не випускало. 

 

Протягом 2019 – 2020 років змін в статутному капіталі Групи не відбувалося. 
 

Найменування показника  

На кінець 

звітного 

періоду 

На початок 

звітного 

періоду 

Кількість акцій дозволених для випуску (шт.) 1 498 450 1 498 450 

Кількість випущених акцій (шт.) 1 498 450 1 498 450 

Номінальна вартість акцій (грн.) 2 877 024 2 877 024 

Кількість акцій, з якими пов’язані привілеї та обмеження (шт.) - - 

Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.) - - 

Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та 

іншими контрактами (шт.) 
- - 

Кількість випущених і повністю сплачених акцій 1 498 450 1 498 450 



 

 

Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій - - 

 

Обслуговування емісії/випуску цінних паперів здійснюється Публічним акціонерним товариством 

«Національний депозитарій України» згідно з Договором про обслуговування емісії/випуску від 

11.11.2013 №ОВ-1701. 

 

Згідно інформаційної довідки Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" 

№ 30186 від 29.01.2021 р., акціонерами, які володіють 5 та більше відсотків акцій станом на 31.12.2020 р., 

є наступні: 

 

№ 

з/п 

Реєстраційний код, 

Найменування / ПІБ, 

Країна реєстрації 

Місцезнаходження                   

(мiсце проживання) 

Загальна 

кількість ЦП 

Відсоток у 

статутному 

капіталі 

1 

НЕ 219411 

Інтер Гроус Інвестментс 

Лімітед 

країна: CY 

Караіскакі,13, Лімассол, 

Кіпр, 3032, 
1130844 75,467583 

2 

2819400835 

Кисельов Олександр 

Миколайович 

країна: UA 

вул. 1-ша Замостянська, 

1/1, м. Суми, 40030, 

Україна 

95767 6,391070 

 

Станом на 31 грудня 2020 року в Групі: 

- відсутні права, привілеї та обмеження щодо акцій Групи, включаючи обмеження з 

виплати дивідендів і повернення капіталу; 

- відсутні акції, зареєстровані для випуску на  умовах опціонів і контрактів з продажу; 

- відсутні частки в статутному капіталі, утримувані Групою та його дочірнім 

підприємством. 

 

Дивіденди протягом 2020 року не нараховувались і не виплачувались. Загальна сума нарахованих та не 

виплачених дивідендів складає: 

- станом на 31.12.2019 р. – 1 536 тис. грн.;  

- станом на 31.12.2020 р. – 1 536 тис. грн. 

 

Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів рішення про викуп власних акцій не 

приймалося та акції не викуповувались. 

Станом на 31 грудня 2020 року Група не мала власних викуплених акцій. 

 

Управління капіталом 

 

Група здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: забезпечення доходу 

Групи, а також належного прибутку учасникам Групи. 

Управлінський персонал Групи здійснює регулярний огляд структури капіталу. 
 

Витрати на випуск власних акцій 



 

 

 

У 2020 році випуск власних акцій Групою не проводився. 

 

Несплачений капітал  

 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2020 р. статутний капітал Групи сплачений повністю, сума 

несплаченого капіталу відсутня. 

 

Вилучений капітал 

 

Станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2020 року у Групи відсутній вилучений капітал. 

 

Емісійний дохід 

 

Станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2020 року у Групи відсутній емісійний дохід. 

 

Інші види капіталу (інші сукупні доходи) 

 

Додатковий капітал 

 

Показник 31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Додатковий капітал, тис. грн. 919 919 

 

У складі додаткового капіталу відображено суму змін вартості необоротних активів внаслідок проведеної 

у минулому переоцінки. 

 

Резервний капітал 

 

Показник 31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

Резервний капітал, тис. грн. 602 602 

 

Згідно зі Статутом Товариства, резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від Статутного 

капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку 

до досягнення встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 

відсотків суми чистого прибутку Групи за рік.  

 

Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків 

позапланових витрат.   

Протягом 2019-2020 років резервний капітал Групи не змінювався.  

 

8.10. Забезпечення   

 
Забезпечення на виплати працівникам 

 



 

 

Показник 
Сума, станом на 

31.12.2019 р. 

Сума, станом на 

31.12.2020 р. 

Короткострокові забезпечення виплат 

працівникам, тис. грн., в т.ч. 1 015 22 930 

для відшкодування майбутніх витрат і платежів 

на виплату відпусток працівникам 1 015 22 930 

для відшкодування майбутніх витрат і платежів 

у зв'язку із скорочення чисельності працівників -             - 

Довгострокові забезпечення виплат 

працівникам (пенсійні забезпечення), тис. 

грн. 

- - 

 

Група обліковує забезпечення на виплату відпусток працівникам, як корострокові, оскільки очікує, що 

вони будуть погашені у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення річного звітного 

періоду, у якому працівники надають відповідні послуги. 

 

Сума забезпечень на виплату відпусток працівникам визначається щомісячно як добуток фактично 

нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на 

оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам створюється з урахуванням сум обов'язкових відрахувань (внесків) на соціальні заходи та 

забезпечення на матеріальне заохочення. 

 

Інші резерви (забезпечення майбутніх витрат і платежів)   

 

Групою проведено аналіз наявності обставин, існування яких спричинило б необхідність створення 

інших резервів (забезпечень майбутніх витрат і платежів) за результатами якого встановлено, що 

обґрунтовані підстави для створення інших резервів (забезпечень) відсутні. 

 

8.11. Кредити банків 

 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2020 р. Група не мала довгострокових кредитів банків.  

 

Інформація щодо короткострокових кредитів представлена нижче: 

 

Назва банку 
Валюта 

кредиту 

Залишок заборгованості 

на 31.12.2019р., тис. грн. 

Залишок заборгованості 

на 31.12.2020р., тис. грн. 

АТ "БАНК АЛЬЯНС" грн - 21 260 

Всього   - 21 260 

 

Кредит отримано на підставі договору №20-008/ЮК від 20.01.2020 р.  

Цільове призначення кредиту – поповнення обігових коштів. Відсоткова ставка- 21%.  



 

 

Наданий строком 19.01.2021 року.  

Відсотки за кредитною угодою не капіталізовано, а визнано у складі витрат у сумі відсотків, визначених 

за відсотковою ставкою, встановленою кредитними угодами. 

Оскільки сума кредиту отримана на ринкових умовах та на строк не більше 12 місяців, то, за оцінкою 

Групи, номінальна сума заборгованості приблизно дорівнює її амортизованій собівартості, тому Група не 

відображала перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки відсотка 

(вплив не суттєвий). 

 

Кредит Групі був наданий забезпеченням виконання зобов’язань, а саме: застава рухомого майна, що 

належить ТОВ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД» на праві власності. 

 

Тип забезпечення 31.12.2019 р. 31.12.2020 р. 

   

Основні засоби (обладнання) - 10 285 

Майбутні грошові надходження 

за доходами від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

- - 

Всього: - 10 285 

 

У наведеній нижче таблиці деталізуються зміни у зобов'язаннях Групи, що виникають внаслідок 

фінансової діяльності. Зобов'язання, пов'язані з фінансовою діяльністю, є тими, для яких грошові потоки 

відбулися або майбутні грошові потоки класифікуватимуться у звіті про рух грошових коштів як грошові 

потоки від фінансової діяльності.  

 

 

 01.01.2020 р. 

Рух коштів у 

результаті фінансової 

діяльності 

31.12.2020 р. 

Кредити від українських 

банків 
- 

42 677 21 260 

 

Рух коштів у результаті фінансової діяльності включає отримання кредитів від українських банків у сумі 

96 033 тис. грн. та погашення кредитів українським банкам у сумі 52 068 тис. грн., а також сплату 

відсотків по кредитам у сумі 1 280 тис. грн. та інші платежі – 8 тис. грн. 

Станом на 31.12.2020 р. заборгованість за кредитами в українських банківських установах Групи складає 

21 260 тис. грн.  

 

8.12 Поточні зобов'язання 

 

Фінансові зобов'язання 

 

Фінансові зобов'язання Групи представлені кредитами, торговою кредиторською заборгованістю та 

іншими поточними зобов'язаннями. 

 



 

 

Оскільки різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю є несуттєвою, 

Група не відображала перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки 

відсотка та визнало заборгованість у консолідованій фінансовій звітності за первісною вартістю. 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, тис. грн. 
7 383 575 577 

 

У складі кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги обліковується заборгованість Групи за 

придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ведення господарської діяльності, а саме: 

- АТ «Сумське НВО» - 411 690 тис. грн.; 

- АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»» - 53 531 тис. грн.; 

- ТОВ «СМНВО» - 32 104 тис. грн.; 

- ТОВ «Суми-Електрод» - 14 778 тис. грн.; 

- ТОВ  «Транс Центр» - 12 775 тис. грн.; 

 

Оскільки у складі заборгованості наявна заборгованість за товари, роботи, послуги, строк оплати за якою 

вже наступив, та поточна заборгованість, погашення якої очікується протягом року, тому Група не 

відображала перерахунок амортизованої вартості із застосуванням методу ефективної ставки відсотка та 

визнала вказану заборгованість у консолідованій фінансовій звітності за первісною вартістю. 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом  

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом, тис. 

грн.. 

542 16 240 

 

У статті поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом обліковується заборгованість Групи по сплаті 

окремих видів податків та зборів, встановлених Податковим кодексом України, а саме: 

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Земельний податок - 21 

Екологічний податок - 38 

Податок на доходи фізичних осіб 385 8 093 

Військовий збір 32 673 

Інші 125 5 

Податок на прибуток - 7 410 

Всього 542 16 240 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів  

 

 



 

 

 

Показник Сума, станом на 31.12.2019 р. Сума, станом на 31.12.2020 р. 

Поточні зобов'язання за 

розрахунками з одержаних 

авансів, тис. грн. 

16 410 126 874 

 

Найбільша сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2020р. за розрахунками з одержаних авансів 

доводиться на: 

- ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» – 45 663 тис. грн.; 

- ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» – 33 646  тис. грн.; 

- ООО «Энергетический Стандарт» – 13 641 тис. грн.; 

- Зірка «КП ШКЗ» - 6 502 тис. грн.; 

- Оператор газотранспортної системи України – 4 400 тис. грн.. 

 

Інші поточні зобов’язання 
 

Інші поточні зобов’язання 

Сума, станом 

на 31.12.2019 

р., тис. грн. 

Сума, станом 

на 31.12.2020 

р., тис. грн. 

Короткострокові позики - 29 585 

Нараховані та не сплачені проценти за кредитами - 366 

Заборгованість за придбані фінансові інвестиції 50  

Заборгованість за отримані роботи та послуги від українських 

контрагентів 
- 81 853 

Заборгованість за отримані роботи та послуги від закордонних 

контрагентів 
- 42 

Заборгованість по виконавчим листам - 333 

Інші поточні зобов’язання  167 3 462 

Всього 217 115 641 

 

Інформація щодо поточних зобов’язань перед пов’язаними особами наведена в Примітці № 8.17 

 

8.13. Доходи 
 

Дохід від продажу товарів, робіт, послуг 

 

Групою за 2020 рік відображено чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 

сумі 896 901 тис. грн., в 2019 році – 17 961 тис. грн. 

У складі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді 

відображені наступні види доходів: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Доходи від реалізації реалізації готової 

продукції, товарів 
813 834 186 

Доходи від реалізації реалізації послуг 17 148 62 715 



 

 

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Доходи від іншої діяльності - - 

Всього  17 961 896 901 

  

За звітний період Групою було реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг) на загальну суму 896 901 

тис. грн., у тому числі: 

- реалізація готової продукції – 613 958 тис. грн.; 

- реалізація товарів – 215 144 тис. грн.; 

- реалізація послуг – 36 408 тис. грн.; 

- реалізація послуг структурним підрозділом інститутом "Нафтохімпроект" – 26 307 тис. 

грн.; 

- реалізація продукції та послуг ТОВ "Техногаз-С" – 5 084 тис. грн.. 

Реалізація продукції (з урахуванням товарів) у звітному періоді склала 829 102 тис. грн., у тому числі 

поставки на експорт – 769 112 тис. грн. або 92,8%, із них до країн СНД – 763 834 тис. грн. або 99,3%. 

 

Інші операційні доходи 

 

У звітному періоді Групою відображено інші операційні доходи на загальну суму 144 862 тис. грн. (за 

2019 рік – 483 тис. грн.). 

До інших операційних доходів Групи відносяться наступні види доходів: 

 

 Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Операційна оренда активів 186 13 508 

Реалізація інших оборотних активів 83 119 576 

Списання кредиторської заборгованості 120 - 

Доходи від готелю - 1 172 

Доходи від результатів інвентаризації 

оборотних активів 

Доходи від амортизації дисконту 

- 3 146 

Операційна курсова різниця - 6 017 

Інші доходи 94 1 443 

Всього  483 144 862 

  

Інші фінансові доходи  

 

У звітному періоді Групою відображено інші фінансові доходи на загальну суму 146 тис. грн. (за 2019 р. - 

88 тис. грн.) 

У складі інших фінансових доходів відображено відносяться наступні види доходів: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Відсотки по депозитам 88 146 

Інші - - 

Всього  88 146 

 Інші доходи 



 

 

 

За 2020 рік Групою відображено інший дохід в сумі 177 тис. грн. (за 2019 рік – відсутній).  

У складі інших доходів відображено наступні види: 

  

Види доходів За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Реалізація фінансових інвестицій - 50 

Інші - 127 

Всього  - 177 

 

8.14. Витрати 

 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Собівартість реалізованої Групою продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік становить 626 953 тис. 

грн., за 2019 рік – 23 908 тис. грн. 

До складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відносяться: 

 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Матеріали та компоненти  526 236 249 

Товари - 177 960 

Заробітна плата та відповідні 

нарахування 
18 116 167 931 

Знос та амортизація 1 114 1 149 

Інші  4 152 43 664 

Всього  23 908 626 953 

Адміністративні витрати 

 

За аналізований період адміністративні витрати Групи становили 131 171 тис. грн., за попередній – 5 666 

тис. грн. 

У складі адміністративних витрат Групи враховуються переважно наступні витрати: 

 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Матеріали - 2 622 

Витрати з придбання послуг               653 13 730 

Заробітна плата та відповідні нарахування       4 443 98 759 

Податки і обов’язкові платежі                              - 285 

Знос та амортизація                                                199 418 

Електроенергія, теплоенергія                                                 117 2 477 

Транспорт                                                                 3 6 751 

Орендна плата - 936 

Ремонти та технічне обслуговування - 2 701 

Інші 251 2492 

Всього  5 666 131 171 

 

 



 

 

Витрати на збут 

 

Сума витрат на збут, відображених у консолідованій фінансовій звітності Групи у 2020 році, складає 66 

758 тис. грн., в 2019 році – 41 тис. грн. 

 

Види витрат  За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Матеріали - 310 

Витрати з придбання послуг               33 663 

Заробітна плата та відповідні нарахування       7 9 805 

Витрати представництв                              - 689 

Електроенергія, теплоєнергія                                                 - 111 

Транспорт                                                                 - 54 363 

Знос та амортизація - 15 

Орендна плата - 113 

Інші 1 689 

Всього  41 66 758 

 

Інші операційні витрати 

 

Сума інших операційних витрат, відображених у консолідованій фінансовій звітності Групи у 2020 році, 

складає 153 391 тис. грн., в 2019 році – 1 547 тис. грн. 

До складу інших операційних витрат Групи відносяться переважно наступні види витрат: 

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Визнані штрафи, пені 3 872 

Собівартість реалізованих ТМЦ - 86 689 

Собівартість реалізованих основних засобів 45 725 

Витрати від приведення балансової 

вартості ГП/НЗВ до чистої вартості - 2 255 

Витрати з орендних операцій - 10 338 

Збитки від операційної курсової різниці 73 1 549 

Витрати на соціальні  заходи 1 083 26 020 

Нестачі та втрати - 39 

Інші витрати 343 24 904 

Всього  1 547 153 391 

 

Фінансові витрати 

 

Сума фінансових витрат, відображених у консолідованій фінансовій звітності Групи у 2020 році, складає 

2 325 тис. грн., в 2019 році – 0 тис. грн. 

До складу фінансових витрат Групи відносяться переважно наступні види витрат: 

 

 



 

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Відсоткові витрати з кредитів та позик - 1 787 

Інші - 538 

Всього  - 2 325 

 

 

Інші витрати 

 

Сума інших витрат, відображених у консолідованій фінансовій звітності Групи у 2020 році, складає 1 703 

тис. грн., в 2019 році – 0 тис. грн. 

До складу інших витрат Групи відносяться переважно наступні види витрат: 

 

 

Види витрат За 2019 рік, тис. грн. За 2020 рік, тис. грн. 

Собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій  
- 50 

Благодійна допомога іншим організаціям
 

- 1 080 

Інші - 573 

Всього  - 1 703 

 

8.15. Інші сукупні доходи 

 

В звітному періоді Група не має компонентів іншого сукупного доходу. Отже, сукупний дохід Групи у 

звітному періоді дорівнює показнику чистого прибутку у звіті про фінансові результати (звіті про 

сукупний дохід). 

 

 

 

 

8.16. Витрати з податку на прибуток  

 

Станом на 31.12.2019 р. відстрочені податкові зобов'язання, відображені у Балансі (Звіті про фінансовий 

стан) Групи, складають 1 613 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2020 р. Групою були враховані наступні відстрочені податкові 

активи: 

- відстрочені податкові зобов'язання, які виникають у зв'язку з різницею в строках амортизації 

необоротних активів для цілей бухгалтерського та податкового обліку. 

 

Станом на 31.12.2019 р. та на 31.12.2020 р. у Групи відсутні відстрочені податкові активи. 

 

Станом на 31.12.2020 р. відстрочені податкові зобов'язання, відображені у Балансі (Звіті про фінансовий 

стан) Групи, складають 1 745 тис. грн. 

 



 

 

Складові елементи витрат з податку на прибуток: 

 

Найменування статті 

Звітний 

період, тис. 

грн. 

Попередній 

період, тис. 

грн. 

Поточний податок на прибуток 7 412 18 

Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з: 132 - 

виникненням чи списанням тимчасових різниць 132 - 

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - 

Всього витрати з податку на прибуток 7 544 18 

 

 

8.17. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін 

 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за звітний період: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінсь

кий 

персонал 

Асоційова

ні компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, 

(товарів, робіт, послуг)  
- - - - 53 401 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)  
- - - - (32 473) 

Інші операційні доходи - - - - 25 283 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні 

витрати  
- - - - (25 933) 

 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за попередній період: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Доходи від реалізації продукції, 

(товарів, робіт, послуг)  
- - - - 5 566 

Собівартість реалізованої продукції, 

(товарів, робіт, послуг)  
- - - - (1 284) 

Інші операційні доходи - - - - - 

Дивіденди отримані - - - - - 

Адміністративні та інші операційні 

витрати                
- - - - (40) 

 



 

 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року: 

 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

- - - - 53 581 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
- - - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
- - - - 106 361 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
- - - - 446 949 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - - 101 228 

 

 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року: 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Компанії  

під 

спільним 

контролем 

Провідний 

управлінь-

ський 

персонал 

Асоційова-

ні компанії 

Інші 

зв’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

- - - - 5 526 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
- - - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
- - - - 7 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
- - - - 6 477 

Інша поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - - 10 

 

 

Інформація щодо компенсації провідному персоналу з управління. 

 

Провідний управлінський персонал складається з топ-менеджерів. У 2020 році компенсація провідному 

управлінському персоналу, яка включена до адміністративних витрат, дорівнює 9 624,5 тис. грн. 

Компенсація провідному управлінському персоналу головним чином складається із заробітної плати та 

відповідних нарахувань. 

 

Інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника 



 

 

 

Станом на 31.12.2020 р. кінцевими бенефіціарним власником є: 

Лук’яненко Володимир Володимирович, 23.12.1967 р. н., Російська Федерація, країна 

постійного проживання - Російська Федерація, відсоток частки – 67,92, тип бенефіціарного 

володіння опосередковане.  

 

8.18. Умовні активи та зобов’язання 

 

Умовні активи 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску консолідованої фінансової 

звітності Група не має умовних активів. 

 

Умовні зобов'язання 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску консолідованої фінансової 

звітності Група не має умовних зобов'язань. 

 

8.19. Фінансові ризики, цілі та політика управління  

 

Ринковий ризик 

 

Група схильна до дії ринкових ризиків. Ринкові ризики пов’язані з відкритими позиціями по: 

а) іноземним валютам; 

б) процентним активам і зобов’язанням; 

в) пайовим інструментам, які схильні до ризику загальних і специфічних змін на ринку.  

 

Група не встановлює лімітів відносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього підходу не 

може запобігти збиткам понад ці ліміти у разі істотних змін на ринку. 

Також Групою проведено аналіз наявної інформації щодо можливих подій та умов, які можуть 

спричинити значні коливання ринкових цін на фінансові інструменти Групи та подібні фінансові 

інструменти у майбутньому. У 2021 році управлінський персонал Групи переглядає рівень ринкового 

ризику, забезпечує своєчасне реагування та вживає відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією 

коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та 

обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні. 

 

Ціновий ризик фінансових інструментів 

 

Група схильна до обмеженого ризику зміни ціни акцій. 

 

Валютний ризик 

 

У Групі виникає валютний ризик у зв’язку із закупівлями, деномінованими в іноземних валютах, а також 

завдяки експортним операціям. Валюти, у зв’язку з якими виникає валютний ризик, є головним чином 

російський рубль, долар США . Група не хеджує свій валютний ризик. 



 

 

З метою управління валютним ризиком Група аналізує вплив можливих змін обмінних курсів валют на 

монетарні фінансові активи та зобов'язання. 

 

Ризик зміни процентної ставки 

 

Група не має суттєвих відсоткових активів, прибутків та операційних грошових потоків які залежать від 

зміни ринкової процентної ставки. Позики Групи мають фіксовану процентну ставку. Тому Група 

схильна до ризику, пов’язаного з впливом коливань ринкових, процентних ставок на її фінансове 

положення і грошові потоки у зв’язку зі зміною справедливої вартості кредитів на ринку (ринкової 

ставки по кредитах). 

У момент залучення позикових коштів менеджмент Групи, використовуючи своє професійне судження, 

визначає наскільки фіксована або плаваюча процентна ставка найбільш задовольняє інтересам Групи 

упродовж заданого періоду.  

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 

ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації 

та дебіторська заборгованість (в т.ч. позики).  

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Групи є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь яка інша доступна інформація щодо 

їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи, які використовуються в Групі у межах 

системи управління ризиками, Керівництво прийшло висновку, що з дати первісного визнання кредитний 

ризик не зазнав зростання і є низьким. Відсутні факти, які б свідчили про ризик невиконання 

зобов’язання.  

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Група відносить:  

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;  

- диверсифікацію структури активів;  

- аналіз платоспроможності контрагентів;  

- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Групи простроченої 

дебіторської заборгованості.  

Група використовує наступні методи управління кредитними ризиками:  

- ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;  

- ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою);  

- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою;  

- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами. 

 

Група не має офіційно затвердженої кредитної політики для клієнтів Групи. Максимальна сума 

кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових активів.  



 

 

Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2020 та 2019 років була представлена таким 

чином:  

 

Вид заборгованості 
Балансова вартість на 

31.12.2019 р. 

Балансова вартість на 

31.12.2020 р. 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
10 841 188 599 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими 

авансами 

2 652 29 423 

Дебіторська заборгованість з 

бюджетом 
322 55 044 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
45 123 269 

Усього 13 860 396 335 

 

У 2021 році управлінський персонал Групи переглядає рівень кредитних ризиків та вживає відповідних 

заходів у зв'язку із світовою пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням 

Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її 

подальшого поширення в Україні. 

 

Ризик ліквідності 

 

Група схильна до ризику у зв’язку з щоденною необхідністю використання наявних грошових коштів. 

Ризиком ліквідності керує менеджмент Групи. Керівництво щомісячно контролює прогнози руху 

грошових коштів Групи. Група намагається підтримувати стійку базу фінансування, що складається з 

позикових коштів, кредиторської заборгованості по основній діяльності і іншій кредиторській 

заборгованості. Фінансовий менеджер контролює щоденну позицію по ліквідності Групи. 

 

Ризик ліквідності – ризик того, що Група матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із 

фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого 

фінансового активу.  

 

Група здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Група аналізує терміни 

платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, 

а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  

 

Станом на 31.12.2020 р. інші довгострокові зобов’язання Групи складають 539 тис. грн.  

 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Групи в розрізі строків 

погашення представлена наступним чином:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Рік, що закінчився 

31.12.2020 р. 

До 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 

1 року 

Від 1 року 

до 5 років 

Більше 5 

років 
Всього 

Інші довгострокові 

зобов'язання 
- - - 539 - 539 

Короткострокові кредити 

банків 
- - 21 260 - - 21 260 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

- - 575 577 - - 575 577 

Поточна кредиторська 

заборгованість за одержаними 

авансами 

- - 126 874 - - 126 874 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

8 830 7 410 - - - 16 240 

Поточна кредиторська 

заборгованість з оплати праці 
36 409 - - - - 36 409 

Інші поточні зобов'язання - - 115 641 - - 115 641 

 

Рік, що закінчився 

31.12.2019 р. 

До 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 

1 року 

Від 1 року 

до 5 років 

Більше 5 

років 
Всього 

Інші довгострокові 

зобов'язання 
- - 20 - - 20 

Короткострокові кредити 

банків 
- - - - - - 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

- - 7 383 - - 7 383 

Поточна кредиторська 

заборгованість за одержаними 

авансами 

- - 16 410 -  16 410 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

542 - - - - 542 

Поточна кредиторська 

заборгованість з оплати праці 
6 269 - - - - 6 269 

Інші поточні зобов'язання - - 217 - - 217 

 

В 2021 році управлінський персонал Групи переглядає рівень ризику ліквідності, посилює контроль за 

ліквідністю та платоспроможністю та вживає відповідних заходів у зв'язку із світовою пандемією 

коронавірусної інфекції (COVID-19) та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та 

обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні.  

 

8.20. Інформація за сегментами  

Операційний сегмент – це компонент Групи, який здійснює господарську діяльність, в результаті якої 

воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числі доходи та витрати, які стосуються операцій 



 

 

з будь-якими іншими частинами Групи. Керівництво визначило операційні сегменти на підставі звітів, 

які аналізує Наглядова рада. Наглядова рада аналізує бізнес в розрізі продуктів, оцінює результати 

діяльності операційних сегментів за МСФЗ, Група організована у такому бізнес-сегменті: 

 

Первинний формат представлення сегментної інформації – бізнес-сегменти – заснований на структурі 

управлінської та внутрішньої звітності Групи. Ціни за операціями між сегментами не завжди 

встановлюються на комерційній основі. Результати, активи та зобов`язання сегментів включають статті, 

безпосередньо зв`язані з цими сегментами, а також ті статті, які можуть бути обґрунтовано віднесені до 

цих сегментів. Нерозподілені статті складаються переважно із активів, які приносять дохід, відсоткових 

кредитів, позикових коштів та витрат. 

 

Нижче показана концентрація виручки в розрізі основних клієнтів Групи за 2020 р.: 

Клієнти Реалізовано, тис. грн. 

АО "Узбекнефтегаз" 714 545 

АТ "Сумське НВО " 32 623 

ОАО "Гродно Азот" 19 576 

 

Географічні сегменти: 

Показники по сегментах Виручка за 2020 р., тис. грн. 

Узбекистан 714 545 

Україна 94 678 

Російська Федерація 47 931 

Білорусь 19 576 

Казахстан 12 162 

Інші 8 009 

Всього 
896 901 

 

 

8.21. Події після звітного періоду 

 

Події, які свідчать про умови, що існують на дату закінчення звітного періоду.  

 

Подій станом на 31.12.2020 року після звітного періоду та на дату затвердження керівництвом до 

випуску консолідовано фінансової звітності, які свідчили б про умови, що існують на дату 

закінчення звітного періоду та інформація щодо яких є суттєвою, у Групі не було. 

 

Події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду. 

 

22 березня 2021 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, на яких акціонерами 

Товариства було прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 

розміщення акцій додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної 

пропозиції на загальну суму 22 272 000,00 гривні у кількості  11 600 000 простих іменних акцій 



 

 

номінальною вартістю однієї акції 1,92 гривні до розміру 25 149 024,00 грн. Розмір власного капіталу 

Товариства на 22.03.2021 року 35 137 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2020 р. та на дату затвердження керівництвом до випуску консолідованої 

фінансової звітності, інших подій, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду та 

інформація щодо яких є суттєвою, окрім тих, що описані вище та при розкритті інформації щодо 

відповідних груп активів та зобов'язань, у Групи не було. 

 

8.22. Прибуток на акцію 

 

У звітному періоді акції Групи не оберталися на відкритому ринку, не проходили котирування та не 

перебували у лістингу на фондових біржах. Група  не знаходиться у процесі надання своєї консолідованої 

фінансової звітності Національній комісії з цінних паперів та фондової біржі або інший регулюючої 

організації з метою випуску звичайних акцій у відкритий обіг. 

 

Генеральний директор Лук’яненко В.М.   

Головний бухгалтер  Клименко В.М. 

 



 

 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-

АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

34013943 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

61052, Україна, м. Харкiв, вул. 

Ярославська, будинок 8 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3727 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 60-кя, дата: 17.12.2020 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: б/н, дата: 02.02.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 02.02.2021, дата 

закінчення: 22.03.2021 

12 Дата аудиторського звіту 23.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

360 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

Аудиторський висновок  

(звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ", 

що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, 

або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати 

розміщення акцій 

станом на 31 грудня 2020 року 



 

 

 

Адресат 

Звіт незалежного аудитора надається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

керівництву та акціонеру АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ". 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит окремої фінансової звітності Акціонерного товариства "СУМСЬКЕ 

МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ" (далі – Товариство) за 

2020 рік, що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, звіту 

про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2020 рік, звіту про рух грошових коштів за 2020 

рік, звіту про власний капітал за 2020 рік і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий 

виклад значущих облікових політик, за 2020 рік. 

На нашу думку, за винятком впливу та можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для 

думки із застереженням", окрема фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., його фінансові результати і 

грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

 

Основа для думки із застереженням 

 

1. Товариство в порушення вимог МСФЗ 16 "Оренда" не визнало активи з права користування 

та орендні зобов’язання стосовно договорів оренди основних засобів, що передають право 

контролювати користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін 

на компенсацію. 
У відповідності до вимог МСФЗ 16 "Оренда"  Товариство мало визнати: 

- орендне зобов’язання за теперішньою вартістю не сплачених орендних платежів, дисконтованих з 

використанням ставки додаткових запозичень орендаря; 

- актив з права користування за величиною, що дорівнює орендному зобов’язанню, скоригованому на 

суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних платежів, пов’язаних з цією орендою; 

- витрати на суму амортизації активу з права користування та фінансові витрати. 

Ми не змогли визначити на практиці розмір впливу цих операцій на фінансову звітність Товариства. В 

той же час, за нашою оцінкою, вплив таких питань є суттєвим відносно відповідних окремих статей 

фінансової звітності, проте не є всеохоплюючим для фінансової звітності в цілому. 

 

2. На балансі Товариства станом на 31.12.2020 р. обліковується інша поточна дебіторська 

заборгованість в сумі 123 269 тис. грн., яка є фінансовим активом. 

Товариство не визнало резерв під очікувані кредитні збитки за вищевказаними фінансовими активами 

згідно МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", адже, за оцінкою керівництва, воно очікує погашення 

вказаної заборгованості в повній сумі протягом року.  

Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі стосовно надійної оцінки 

розміру очікуваних кредитних збитків щодо вищевказаної іншої поточної дебіторської заборгованості 



 

 

внаслідок економічної невизначеності, що спостерігається в Україні. Отже, ми не змогли визначити, чи 

була потреба в будь-яких коригуваннях цих сум у фінансовій звітності. 

Можливий вплив таких питань може бути суттєвим відносно відповідних окремих статей фінансової 

звітності.  

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 

з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової 

звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від Товариства згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, ми також виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 

застереженням. 

 

Пояснювальний параграф в звіті незалежного аудитора 

  

Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примітку 4 до цієї окремої фiнансової звiтностi. 

Дiяльнiсть Товариства, як i діяльність інших компаній в Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати у 

найближчому майбутньому негативного впливу поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-

19 в Україні в 2021 році.  

Вказане призводить до виникнення невизначеності майбутніх умов функціонування підприємств в 

Україні. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.  

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими 

під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті 

нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Окрім питань, поданих нами у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані 

нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

 

Визнання у окремій фінансовій звітності Товариства доходу від договорів з клієнтами 

 

Враховуючи, що дохід від договорів з клієнтами є найбільш суттєвою статтею окремої фінансової 

звітності, аудит якої вимагає значного часу та зусиль, ми вважаємо, що визнання доходу від договорів з 

клієнтами є ключовим питанням аудиту. 

Примітка 7.15 "Доходи" Розділу 7 "Суттєві положення облікової політики" та Примітка 8.12 "Доходи" 

Розділу 8 "Розкриття інформації за статтями фінансової звітності" до окремої фінансової звітності 

Товариства містять інформацію щодо облікових політик, суттєвих облікових суджень та оцінок 

управлінського персоналу Товариства щодо визнання виручки по договорам із покупцями у окремій 

фінансовій звітності Товариства, а також розкриття інформації щодо операцій з ними. 

Наші аудиторські процедури, серед іншого, включали оцінку загальної методології, облікових політик, 

суттєвих облікових суджень та оцінок, які використовував управлінський персонал Товариства для 

визнання у відповідних статтях окремої фінансової звітності Товариства виручки по договорах 



 

 

(контрактах) із покупцями, оцінку та тестування вхідних даних, аналіз договорів, вибіркову перевірку 

первинних документів та облікових записів Товариства щодо операцій з покупцями, перевірку 

розкриттів у примітках до окремої фінансової звітності щодо оцінки та відображення у окремій 

фінансовій звітності доходів від договорів з клієнтами. 

В той же час, прийнятність поточних оцінок та припущень керівництва, що використовувались ним 

при підготовці окремої фінансової звітності Товариства за 2020 рік, не є гарантією того, що з 

настанням майбутніх подій, яким притаманна певна невизначеність, дані оцінки не зазнають суттєвих 

змін. 

Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань. 

 

Визнання у окремій фінансовій звітності Товариства залишків запасів 

 

Товариство є виробничим підприємством та для забезпечення безперебійної виробничої діяльності 

обліковує на балансі значні обсяги виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції 

та товарів. 

Приймаючи до уваги, що запаси є основною складовою, що забезпечує отримання Товариством доходу 

та генерує його грошові потоки, при оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності, в тому 

числі внаслідок шахрайства,  ми приділили більш значну увагу та визначили оцінку та визнання у 

фінансовій звітності Товариства виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та 

товарів ключовим питанням аудиту.  

Примітка 7.5. "Запаси" Розділу 7 "Суттєві положення облікової політики " та Примітка 8.5. "Запаси" 

Розділу 8 "Розкриття інформації за статтями фінансової звітності" до окремої фінансової звітності 

Товариства містять інформацію щодо основних положень облікової політики, суттєвих облікових 

суджень та оцінок управлінського персоналу Товариства щодо визнання виробничих запасів, 

незавершеного виробництва, готової продукції та товарів у фінансовій звітності Товариства, а також 

розкриття інформації щодо операцій з ними. 

Наші аудиторські процедури, серед іншого, включали оцінку загальної методології, облікових політик, 

суттєвих облікових суджень та оцінок, які використовував управлінських персонал Товариства для 

первісного визнання таких запасів, подальшої їх оцінки, методів вибуття, аналіз договорів на 

придбання, вибіркову перевірку первинних документів та облікових записів Товариства щодо операцій 

з такими виробничими запасами, незавершеним виробництвом, готовою продукцією та товарами, 

перевірку розкриттів у примітках до фінансової звітності щодо оцінки та відображення у фінансовій 

звітності цих запасів. 

В той же час, прийнятність поточних оцінок та припущень керівництва, що використовувались ним 

при підготовці окремої фінансової звітності Товариства за 2020 рік, не є гарантією того, що з 

настанням майбутніх подій, яким притаманна певна невизначеність, дані оцінки не зазнають суттєвих 

змін. 

Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань. 

 

Інша інформація 

 

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в: 

- Річній інформації емітента за 2020 рік (окрім окремої фінансової звітності Товариства та цього Звіту 

незалежного аудитора), що складається та подається відповідно до вимог ст. 40  та ст. 40
1 

Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 року; 



 

 

 -  Звіті про управління, що складається та подається відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року. 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Надання нам іншої інформації за 

2020 рік очікується після дати цього Звіту незалежного аудитора (окрім Звіту про управління та Звіту 

про корпоративне управління). Наша думка щодо окремої фінансової звітності не поширюється на 

іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації 

(окрім окремої інформації, що міститься у Звіті про корпоративне управління). 

У зв’язку з нашим аудитом окремої фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією, зазначеною вище, після її надання та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідальність між іншою інформацією та окремою фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 

викривлення.  

Ми ознайомилися зі Звітом про управління Товариства, що складається відповідно до вимог Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 

року.  

З урахуванням питань, описаних нами у розділі «Основа для думки із застереженням», Звіт про 

управління Товариства за 2020 рік узгоджений з окремою фінансовою звітністю Товариства за 2020 

рік. Нашу увагу не привернули будь-які факти та обставини, які б свідчили про наявність суттєвих 

викривлень у Звіті про управління. 

Ми ознайомилися зі Звітом про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, що складається 

відповідно до вимог ст 40
1
 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».  

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свідчив про наявність суттєвої невідповідності між 

цією інформацією, та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або що 

ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, 

за фінансову звітність  

 

Для складання фінансової звітності управлінський персонал застосовує МСФЗ. Управлінський 

персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності Товариства 

відповідно до МСФЗ і вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 року та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, 

що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

суб’єкта господарювання продовжити свою безперервну діяльність, а також доречність використання 

управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку та відповідність розкриття питань, що стосуються безперервності діяльності, крім випадків, 

якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 



 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить 

нашу думку. Хоча обґрунтована впевненість означає високий рівень впевненості, проте це не є 

гарантією, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 

існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової  звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю;  

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських 

доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 

значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку 

щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до 

відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 

Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 

обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки 

заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначаємо ті, що мали найбільше значення під час аудиту окремої фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в 



 

 

своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 

слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 

 

Вимоги статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" 

№ 2258-VIII від 21.12.2017 р.   

 

Окремі питання, на які аудитор вважає за доцільне звернути увагу, але які не вплинули на 

висловлену думку аудитора 

 

В ході проведеного аудиту не встановлено інших окремих питань, на які аудитор вважає за доцільне 

звернути увагу, але які не вплинули на висловлену думку аудитора, окрім тієї інформації, що вже була 

наведена у інших розділах цього Звіту незалежного аудитора. 

 

Вимоги статті 40
1
 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 

року № 3480-IV 

 

Відповідно до ст 40
1
  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нашим обов’язком є 

висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 – 9 частини 3 ст 40
1
 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок», що міститься у Звіті про корпоративне управління Товариства 

за 2020 рік, та перевірити інформацію, зазначену у пунктах 1 – 4 частини 3 ст 40
1
 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок», що міститься у Звіті про корпоративне управління Товариства за 

2020 рік. 

 

Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1 – 4 частини 3 ст 40
1
 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок», що міститься у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік.  

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

управління або інформацію про практику корпоративного управління, а також пояснення щодо 

відхилень або незастосування окремих положень власного або прийнятого кодексу корпоративного 

управління у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік відсутні, оскільки Товариство 

не приймало власного кодексу корпоративного управління та не застосовувало інший кодекс 

корпоративного управління або практику корпоративного управління, а відповідні положення 

корпоративного управління визначені Товариством у Статуті. 

Ми також перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів Товариства та загальний 

опис прийнятих на зборах рішень; інформацію про персональний склад наглядової ради та 

колегіального виконавчого органу (правління) Товариства, їхніх комітетів (відсутні), інформацію про 

проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, що містить Звіт про корпоративне 

управління Товариства за 2020 рік.  

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свідчив про наявність суттєвої невідповідності між 

цією інформацією, та інформацією, що міститься у внутрішніх документах Товариства, або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту.  

 



 

 

Ми провели необхідні аудиторські процедури стосовно інформації, що містить Звіт про корпоративне 

управління Товариства за 2020 рік, щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і 

управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного 

пакета акцій Товариства; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на 

загальних зборах; про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; про 

повноваження посадових осіб Товариства. 

На нашу думку, інформація щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

Товариства; про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах; про 

порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; про повноваження посадових осіб 

Товариства, яка міститься у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, складена в усіх суттєвих 

аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40
1
 Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р. та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 

№ 2826 від 03.12.2013 р. 

 

Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих 

видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів 

спільного інвестування), затверджених Рішенням НКЦПФР від 08.10.2013 №2187 

 

Ми провели аудит у відповідності до МСА та Вимог до аудиторського висновку, що подається до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, 

випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім 

цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджених Рішенням НКЦПФР від 08.10.2013 

№2187.  

 

1. Стосовно відповідності розміру статутного капіталу установчим документам  

 

Станом на кінець дня 31.12.2020 року статутний капітал Товариства становить 2 877 024,00 гривень 

(Два мільйона вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять чотири гривні 00 коп.), що відповідає розміру 

статутного капіталу, зафіксованого в установчих документах Товариства (Статут Товариства, 

затверджений рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 

Товариства "Укрхімпроект" від 26 листопада 2019 року (протокол № 4/2019(27) від 26.11.2019) 

(Реєстраційний номер справи: 1_632_001835_78, Код: 121883883923), та розміру статутного капіталу,  

відображеного у фінансовій звітності Товариства та даних обліку станом на 31.12.2020 р.  

 

2. Стосовно формування та сплати статутного капіталу (акцій попереднього випуску) 

 

Станом на 31.12.2020 року зареєстрований статутний капітал Товариства становить 2 877 024 (два 

мільйона вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять чотири) грн. та складається з 1 498 450 (один мільйон 

чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною 

вартістю 1,92 грн. (одна гривня 92 копійки) кожна.  

 

Засновником Акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче 



 

 

об’єднання — Інжиніринг”, як повного правонаступника Українського державного інституту 

по проектуванню підприємств основної хімічної промисловості, була держава в особі 

Міністерства промисловості України. 

 

Відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 року № 210 “Про корпоратизацію 

підприємств” (із змінами від 21.08.1993 року), наказу Міністерства економіки України від 

27.08.1993 року № 54 “Про затвердження переліку підприємств, що підлягають 

корпоратизації”, та на виконання Наказу Міністерства промисловості  України від 21.06.1994 

року № 194 Український державний інститут по проектуванню підприємств основної хімічної 

промисловості (код за ЄДРПОУ - 00205618) було перетворено у відкрите акціонерне 

товариство з переданням державного майна (цілісного майнового комплексу), що перебувало 

на балансі Українського державного інституту по проектуванню підприємств основної 

хімічної промисловості. Загальна оціночна вартість державного майна (цілісного майнового 

комплексу), що увійшло до статутного капіталу створюваного акціонерного товариства, згідно 

Акту оцінки вартості цілісного майнового комплексу, затвердженого заступником міністра 

промисловості України 29.09.1994 року, склала 1 498 432 000 українських карбованців. 

 

Відповідно  до наказу Міністерства промисловості України від 30.09.1994 року № 314 та 

розпорядження Виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 18.10.1994 

року № 422-Р Український державний інститут по проектуванню підприємств основної 

хімічної промисловості (УкрДіпрохім) було перереєстровано у Відкрите акціонерне товариство 

“Укрхімпроект” (код за ЄДРПОУ - 00205618) зі статутним капіталом у розмірі  1 498 432 000 

українських карбованців та номінальною вартістю однієї  простої іменної акції 25  000 

українських карбованців. 

 

Внаслідок проведення грошової реформи згідно Указу Президента України від 25.08.1996 року  

№762/96 “Про грошову реформу в України” та введення національної валюти України - гривні, 

статутний капітал Відкритого акціонерного товариства “Укрхімпроект” склав 14 984,50 

гривень, а номінальна вартість однієї простої іменної акції — 0,25 гривні. 

 

30.11.1998 р. був зареєстрований випуск акцій Відкритого акціонерного товариства 

“Укрхімпроект” в кількості 1 498 450 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 

гривень кожна на загальну суму 14 984,50 гривень, що підтверджується свідоцтвом про 

реєстрацію випуску акцій №182/18/1/98, виданим Сумським територіальним управлінням 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30.11.1998 року. 

 

Відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській 

області №1167 від 23.12.1999 року “Про завершення приватизації ВАТ “Укрхімпроект” процес 

приватизації акціонерного  товариства було завершено. 

 

Згідно Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при 

збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів, затвердженого 

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2000 р. № 25, 

на підставі заяви Відкритого акціонерного товариства “Укрхімпроект” про реєстрацію випуску 

акцій у зв'язку з індексацією основних фондів Товариства в порядку встановленому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1996 року № 523 Про проведення індексації 

балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на 



 

 

повне їх  відновлення у 1996-1997 роках, відбулося збільшення розміру статутного капіталу за 

рахунок такої індексації та зміни номінальної вартості однієї простої іменної акції з 0,01 гривні 

на 1,92 гривні, у зв'язку з чим 03.07.2000 року було зареєстровано випуск акцій нової 

номінальної вартості у 1 498 450 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,92 гривень 

кожна на загальну суму 2 877 024,00 гривні, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію 

випуску акцій №328/1/00 від 03.07.2000 року, виданим Державною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку. 

 

На реєстрацію вищенаведеного випуску акцій Товариством було подано Аудиторський 

висновок Приватної аудиторської фірми "Гудвіл-Плюс" за наслідками перевірки достовірності 

фінансової звітності про фінансовий стан ВАТ "Укрхімпроект" станом на 30 березня 2000 року, 

у якому аудиторами підтверджено, що статутний капітал Товариства, який складає 14 984,50 

грн та поділений на 1 498 450 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн, повністю 

сплачений у 1999 році. Також аудиторами підтверджено, що фінансова звітність Товариства у 

всіх суттєвих аспектах достовірно відзеркалює фінансовий стан Товариства на 30 березня 2000 

року. 
 

Внаслідок дематеріалізації простих іменних акцій та зміни назви Відкритого акціонерного 

товариства “Укрхімпроект” на Публічне акціонерне товариство “Укрхімпроект”, випуск 

простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства “Укрхімпроект”, що існують  у 

бездокументарній формі, на загальну суму 2 877 024,00 гривні, номінальною вартістю 1,92 

гривні у кількості  1 498 450 простих іменних акцій, було зареєстровано відповідно до 

свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №1103/1/10 від 29.11.2010 року, що видане 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.06.2011 року. 
 

Таким чином, станом на 31.12.2020 року статутний капітал Товариства (акції попереднього 

випуску) повністю сформовано та сплачено на загальну суму 2 877 024,00 гривні у кількості 

1 498 450 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,92 гривні, випуски простих іменних 

акції зареєстровано, акціонерами Акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання — Інжиніринг” є фізичні та юридичні особи. Держава не є акціонером 

Акціонерного товариства “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 

Інжиніринг”. 
 

3. Стосовно наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій 

звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства  

 

В процесі виконання аудиту окремої фінансової звітності, не встановлено наявності будь-яких подій 

після дати балансу, які б не знайшли відображення у окремій фінансовій звітності, проте могли б мати 

суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

 

В той же час, звертаємо увагу на Примітку 8.20 "Події після звітного періоду" до окремої річної 

фінансової звітності Товариства, у якій Товариством розкрито наступну інформацію.  

22 березня 2021 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, на яких акціонерами 

Товариства було прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 

розміщення акцій додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної 

пропозиції на загальну суму 22 272 000,00 гривні у кількості  11 600 000 простих іменних акцій 

номінальною вартістю однієї акції 1,92 гривні до розміру 25 149 024,00 грн. 



 

 

Розмір власного капіталу Товариства на 22.03.2021 року 35 137 тис. грн. 

 

4. Стосовно наявності інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність 

Товариства у майбутньому та оцінки ступеня їхнього впливу, зокрема, про склад та структуру 

фінансових інвестицій 

 

За результатами аудиту нами не виявлено фактів та обставин, окрім зазначеного у Пояснювальному 

параграфі Розділу "Звіт щодо аудиту фінансової звітності", які можуть суттєво вплинути на діяльність 

Товариства у майбутньому. Зокрема, склад та структура фінансових інвестицій Товариства, на нашу 

думку, не несуть суттєвого негативного впливу на діяльність Товариства у майбутньому.  

 

Станом на 31.12.2020 року фінансові інвестиції Товариства за складом та структурою представлені 

інвестиціями у вигляді грошових коштів, розміщених в банківських установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" та 

ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" згідно договорів банківських вкладів. Загальна сума таких вкладів станом на 

31.12.2020 року складає 3 343,7 тис. грн. Розміри річних ставок відсотку за умовами договорів 

складають від 8 до 18 відсотків річних. Валюта вкладів – національна валюта України, гривня. Більш 

детальна інформація розкрита Товариством у Примітці 8.4. "Фінансові інвестиції" до окремої 

фінансової звітності. 

 

5. Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до законів України та нормативно-

правових актів Комісії  

 

Товариство, окрім окремої фінансової звітності за 2020 рік, підготувало також консолідовану 

фінансову звітність за 2020 рік. 

Іншої фінансової звітності за 2020 рік відповідно до законів України та нормативно-правових актів 

НКЦПФР Товариство  не складало та не подавало. 

 

Інші елементи 

 

Основні відомості про Акціонерне товариство "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ"  

 

Повне найменування 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ 

МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ" 

Ідентифікаційний код юридичної особи в 

Єдиному державному реєстрі підприємств 

і організацій України, зазначений в 

Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

00205618 

Місцезнаходження 
Україна, 40009, Сумська обл., місто Суми, вулиця 

Іллінська, будинок 13 

Дата державної реєстрації 18 жовтня 1994 року 

Дата внесення останніх змін до статуту 15 березня 2021 року  



 

 

(установчих документів) 

Основні види діяльності 

71.11 Діяльність у сфері архітектури (основний); 

28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного 

устатковання;  

28.13 Виробництво інших помп і компресорів; 

28.99 Виробництво інших машин і устатковання 

спеціального призначення, н. в. і. у.;  

16.24 Виробництво дерев'яної тари;  

25.50 Кування, пресування, штампування, 

профілювання; порошкова металургія;  

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами 

широкого асортименту;  

85.32 Професійно-технічна освіта;  

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного консультування в 

цих сферах;  

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у 

сфері інших природничих і технічних наук;  

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, 

н. в. і. у.;  

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і 

устатковання промислового призначення;  

33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання;  

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна;  

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг 

мобільного харчування;  

55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування 

Отримані ліцензії на здійснення діяльності 

(за наявності) 

Строк дії: з 18.02.2021 по 18.02.2026 

Діяльність: придбання; зберігання; перевезення; 

використання; реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 

2 таблиці ІV) Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів 

Ліцензіар: Державна служба України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками 

Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської 

діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів 

Керівник Лук'яненко Володимир Матвійович 

Головний бухгалтер Клименко Володимир Миколайович 

Кількість працівників, чол. 2 765 

Назва кожного із фінансових звітів, які 

входять до складу перевіреної фінансової 

звітності, із зазначенням дати або періоду, 

Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 

2020 року; 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 



 

 

за який вони складені, а також посилання 

на стислий виклад облікової політики та 

іншу пояснювальну інформацію щодо 

фінансової звітності 

за 2020 рік; 

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік, 

Звіту про власний капітал за 2020 рік  

Примітки до окремої фінансової звітності, включаючи 

стислий виклад значущих облікових політик, за 2020 

рік 

 

Фінансова звітність підписана фінансовим директором Акціонерного товариства "Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг" Чернявським Олександром 

Геннадійовичем (право першого підпису фінансової звітності надано Наказом №428 від 31.12.2020 

року) та  головним бухгалтером Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-

виробниче об'єднання - Інжиніринг"  Клименко Володимиром Миколайовичем. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ" 

 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (Розділ «Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 

діяльності» та Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»):  

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" та до Розділу "Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, номер реєстрації у Реєстрі - 3727. 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

Договір на проведення аудиту б/н від 02.02.2021 р. 

Дата початку проведення аудиту – 02.02.2021 р.  

Дата закінчення проведення аудиту – 22.03.2021 р. 
 

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, що проводив аудит: 

Ключовий партнер, аудитор 

Товариства з обмеженою  

відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ"   Ольга Миколаївна Гаврікова  

 

Номер, серія, дата видачі сертифікату аудитора, виданого АПУ: 

Сертифікат аудитора № 007577, Серія А, від 22.02.2018 р., номер реєстрації у Реєстрі 101647. 

Генеральний директор 

Товариства з обмеженою  

Відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ"    Андрій Павлович Каплін  

Місцезнаходження та фактичне місце розташування: 61052, Україна, м. Харків, вул. Ярославська, 

будинок 8 

Дата складання звіту незалежного аудитора:   

23 березня 2021 року 



 

 

 

Звіт незалежного аудитора 

щодо консолідованої річної фінансової звітності 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ" 

за 2020 рік та станом на 31 грудня 2020 року 

 

Адресат 

Звіт незалежного аудитора надається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

керівництву та акціонеру АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ". 

I. Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Акціонерного товариства "СУМСЬКЕ 

МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ" та його дочірнього 

підприємства Товариства з обмеженої відповідальністю "ТЕХНОГАЗ-С" (далі разом іменуються 

Група) за 2020 рік, що складається з консолідованого балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 

31 грудня 2020 року, консолідованого звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 

2020 рік, консолідованого звіту про рух грошових коштів за 2020 рік, консолідованого звіту про 

власний капітал за 2020 рік і приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий 

виклад значущих облікових політик, за 2020 рік. 

На нашу думку, за винятком впливу та можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для 

думки із застереженням", консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 

усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи на 31 грудня 2020 р.,  її фінансові результати і грошові 

потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

 

Основа для думки із застереженням 

 

1. Група в порушення вимог МСФЗ 16 "Оренда" не визнала активи з права користування та 

орендні зобов’язання стосовно договорів оренди основних засобів, що передають право 

контролювати користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін 

на компенсацію. 
У відповідності до вимог МСФЗ 16 "Оренда"  Група мала визнати: 

- орендне зобов’язання за теперішньою вартістю не сплачених орендних платежів, дисконтованих з 

використанням ставки додаткових запозичень орендаря; 

- актив з права користування за величиною, що дорівнює орендному зобов’язанню, скоригованому на 

суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних платежів, пов’язаних з цією орендою; 

- витрати на суму амортизації активу з права користування та фінансові витрати. 

Ми не змогли визначити на практиці розмір впливу цих операцій на фінансову звітність Групи. В той 

же час, за нашою оцінкою, вплив таких питань є суттєвим відносно відповідних окремих статей 



 

 

фінансової звітності, проте не є всеохоплюючим для фінансової звітності в цілому. 

 

2. На балансі Групи станом на 31.12.2020 р. обліковується інша поточна дебіторська заборгованість в 

сумі 123 269 тис. грн., яка є фінансовим активом. 

Група не визнала резерв під очікувані кредитні збитки за вищевказаними фінансовими активами згідно 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", адже, за оцінкою керівництва, вона очікує погашення вказаної 

заборгованості в повній сумі протягом року.  

 

Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі стосовно надійної оцінки 

розміру очікуваних кредитних збитків щодо вищевказаної іншої поточної дебіторської заборгованості 

внаслідок економічної невизначеності, що спостерігається в Україні. Отже, ми не змогли визначити, чи 

була потреба в будь-яких коригуваннях цих сум у фінансовій звітності. 

Можливий вплив таких питань може бути суттєвим відносно відповідних окремих статей фінансової 

звітності.  

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 

з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової 

звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від Групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів 

Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, ми також виконали інші обов’язки з 

етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 

докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Пояснювальний параграф в звіті незалежного аудитора 

  

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на Примітку 4 до цієї консолідованої фінансової звітності. 

Діяльність Групи, як i діяльність інших компаній в Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати у 

найближчому майбутньому негативного впливу поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-

19 в Україні в 2021 році.  

Вказане призводить до виникнення невизначеності майбутніх умов функціонування підприємств в 

Україні. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.  

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими 

під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті 

нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Окрім питань, поданих нами у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані 

нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

 

Визнання у консолідованій фінансовій звітності Групи доходу від договорів з клієнтами 

 

Враховуючи, що доход від договорів з клієнтами є найбільш суттєвою статтею консолідованої 

фінансової звітності, аудит якої вимагає значного часу та зусиль, ми вважаємо, що визнання доходу від 



 

 

договорів з клієнтами є ключовим питанням аудиту. 

Примітка 7.15 "Доходи" Розділу 7 "Суттєві положення облікової політики" та Примітка 8.13 "Доходи" 

Розділу 8 "Розкриття інформації за статтями фінансової звітності" до консолідованої фінансової 

звітності Групи містять інформацію щодо облікових політик, суттєвих облікових суджень та оцінок 

управлінського персоналу Групи щодо визнання виручки по договорам із покупцями у консолідованій 

фінансовій звітності Групи, а також розкриття інформації щодо операцій з ними. 

Наші аудиторські процедури, серед іншого, включали оцінку загальної методології, облікових політик, 

суттєвих облікових суджень та оцінок, які використовував управлінський персонал Групи для визнання 

у відповідних статтях консолідованої фінансової звітності Групи виручки по договорах (контрактах) із 

покупцями, оцінку та тестування вхідних даних, аналіз договорів, вибіркову перевірку первинних 

документів та облікових записів Групи щодо операцій з покупцями, перевірку розкриттів у примітках 

до окремої фінансової звітності щодо оцінки та відображення у консолідованій фінансовій звітності 

доходів від договорів з клієнтами. 

В той же час, прийнятність поточних оцінок та припущень керівництва, що використовувались ним 

при підготовці консолідованої фінансової звітності Групи за 2020 рік, не є гарантією того, що з 

настанням майбутніх подій, яким притаманна певна невизначеність, дані оцінки не зазнають суттєвих 

змін. 

Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань. 

 

Визнання у консолідованій фінансовій звітності Групи залишків запасів 

 

Група є виробничим підприємством та для забезпечення безперебійної виробничої діяльності 

обліковує на балансі значні обсяги виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції 

та товарів. 

Приймаючи до уваги, що запаси є основною складовою, що забезпечує отримання Групою доходу та 

генерує її грошові потоки, при оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності, в тому числі 

внаслідок шахрайства,  ми приділили більш значну увагу та визначили оцінку та визнання у фінансовій 

звітності Групи виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів 

ключовим питанням аудиту.  

Примітки 7.5. "Запаси" Розділу 7 "Суттєві положення облікової політики " та Примітка 8.6. "Запаси" 

Розділу 8 "Розкриття інформації за статтями фінансової звітності" до консолідованої фінансової 

звітності Групи містять інформацію щодо основних положень облікової політики, суттєвих облікових 

суджень та оцінок управлінського персоналу Групи щодо визнання виробничих запасів, незавершеного 

виробництва, готової продукції та товарів у фінансовій звітності Групи, а також розкриття інформації 

щодо операцій з ними. 

Наші аудиторські процедури, серед іншого, включали оцінку загальної методології, облікових політик, 

суттєвих облікових суджень та оцінок, які використовував управлінських персонал Групи для 

первісного визнання таких запасів, подальшої їх оцінки, методів вибуття, аналіз договорів на 

придбання, вибіркову перевірку первинних документів та облікових записів Групи щодо операцій з 

такими виробничими запасами, незавершеним виробництвом, готовою продукцією та товарами, 

перевірку розкриттів у примітках до фінансової звітності щодо оцінки та відображення у фінансовій 

звітності цих запасів. 

В той же час, прийнятність поточних оцінок та припущень керівництва, що використовувались ним 

при підготовці консолідованої фінансової звітності Групи за 2020 рік, не є гарантією того, що з 

настанням майбутніх подій, яким притаманна певна невизначеність, дані оцінки не зазнають суттєвих 



 

 

змін. 

Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань. 

 

Інша інформація 

 

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в: 

- Річній інформації емітента за 2020 рік (окрім консолідованої фінансової звітності Групи та цього 

Звіту незалежного аудитора), що складається та подається відповідно до вимог ст. 40  та ст. 40
1 

Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 року; 

 -  Консолідованому звіті про управління, що складається та подається відповідно до вимог ст. 11 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 

1999 року. 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Надання нам іншої інформації за 

2020 рік очікується після дати цього Звіту незалежного аудитора (окрім Консолідованого звіту про 

управління та Звіту про корпоративне управління). Наша думка щодо консолідованої фінансової 

звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем 

впевненості щодо цієї іншої інформації (окрім окремої інформації, що міститься у Звіті про 

корпоративне управління). 

У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, після її надання та при цьому розглянути, чи 

існує суттєва невідповідальність між іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 

суттєве викривлення.  

Ми ознайомилися з Консолідованим звітом про управління Групи, що складається відповідно до вимог 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 

1999 року.  

З урахуванням питань, описаних нами у розділі «Основа для думки із застереженням», Консолідований 

звіт про управління Групи за 2020 рік узгоджений з консолідованою фінансовою звітністю Групи за 

2020 рік. Нашу увагу не привернули будь-які факти та обставини, які б свідчили про наявність 

суттєвих викривлень у Консолідованому звіті про управління. 

Ми ознайомилися зі Звітом про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, що складається 

відповідно до вимог ст 40
1
 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».  

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свідчив про наявність суттєвої невідповідності між 

цією інформацією, та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або що 

ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, 

за фінансову звітність  

 

Для складання фінансової звітності управлінський персонал застосовує МСФЗ. Управлінський 

персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності Групи 

відповідно до МСФЗ і вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 року та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, 

що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 



 

 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

суб’єкта господарювання продовжити свою безперервну діяльність, а також доречність використання 

управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку та відповідність розкриття питань, що стосуються безперервності діяльності, крім випадків, 

якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Групи. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить 

нашу думку. Хоча обґрунтована впевненість означає високий рівень впевненості, проте це не є 

гарантією, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 

існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової  звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю;  

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських 

доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 

значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку 

щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до 

відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Групу 

припинити свою діяльність на безперервній основі.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  

 



 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 

обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки 

заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначаємо ті, що мали найбільше значення під час аудиту окремої фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в 

своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 

слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

II. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 

 

Вимоги статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" 

№ 2258-VIII від 21.12.2017 р.   

 

Окремі питання, на які аудитор вважає за доцільне звернути увагу, але які не вплинули на 

висловлену думку аудитора 

 

В ході проведеного аудиту не встановлено інших окремих питань, на які аудитор вважає за доцільне 

звернути увагу, але які не вплинули на висловлену думку аудитора, окрім тієї інформації, що вже була 

наведена у інших розділах цього Звіту незалежного аудитора. 

 

Вимоги статті 40
1
 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 

року № 3480-IV 

 

Відповідно до ст 40
1
  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нашим обов’язком є 

висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 – 9 частини 3 ст 40
1
 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок», що міститься у Звіті про корпоративне управління Товариства 

за 2020 рік, та перевірити інформацію, зазначену у пунктах 1 – 4 частини 3 ст 40
1
 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок», що міститься у Звіті про корпоративне управління Товариства за 

2020 рік. 

 

Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1 – 4 частини 3 ст 40
1
 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок», що міститься у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік.  

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

управління або інформацію про практику корпоративного управління, а також пояснення щодо 

відхилень або незастосування окремих положень власного або прийнятого кодексу корпоративного 

управління у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік відсутні, оскільки Товариство 

не приймало власного кодексу корпоративного управління та не застосовувало інший кодекс 



 

 

корпоративного управління або практику корпоративного управління, а відповідні положення 

корпоративного управління визначені Товариством у Статуті. 

Ми також перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів Товариства та загальний 

опис прийнятих на зборах рішень; інформацію про персональний склад наглядової ради та 

колегіального виконавчого органу (правління) Товариства, їхніх комітетів (відсутні), інформацію про 

проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, що містить Звіт про корпоративне 

управління Товариства за 2020 рік.  

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свідчив про наявність суттєвої невідповідності між 

цією інформацією, та інформацією, що міститься у внутрішніх документах Товариства, або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту.  

 

Ми провели необхідні аудиторські процедури стосовно інформації, що містить Звіт про корпоративне 

управління Товариства за 2020 рік, щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і 

управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного 

пакета акцій Товариства; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на 

загальних зборах; про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; про 

повноваження посадових осіб Товариства. 

На нашу думку, інформація щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

Товариства; про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах; про 

порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; про повноваження посадових осіб 

Товариства, яка міститься у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, складена в усіх суттєвих 

аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40
1
 Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р. та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 

№ 2826 від 03.12.2013 р. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ" 

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" внесене до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" та до Розділу "Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності (номер реєстрації у Реєстрі 3727). 
Ключовий партнер, аудитор 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ГЛОССА-АУДИТ"     Ольга Миколаївна Гаврікова  

(Сертифікат аудитора Серія А № 007577 від 

22.02.2018 р., номер реєстрації у Реєстрі 101647) 

Генеральний директор 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ГЛОССА-АУДИТ"    Андрій Павлович Каплін  

Місцезнаходження: 61052, Україна, м. Харків, вул. Ярославська, будинок 8 

"23" березня 2021 року 



 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан 

емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 

господарськiй дiяльностi.  

 

Фiнансова звiтнiсть  АТ "СМНВО-Iнжинiринг" (далi - Товариство) складена станом на 31 грудня 

2020 року, звiтним перiодом є 2020 рiк. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та є фiнансовою звiтнiстю 

загального призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.  

Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних Товариства та його дочiрньої 

компанiї, вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для представлення згiдно з 

МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю. Вона включає 

фiнансову звiтнiсть Товариства та його дочiрньої компанiї. 

Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський 

персонал не має намiрiв лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть.  Управлiнський 

персонал вживає всiх можливих заходiв для подолання негативних факторiв економiчного 

середовища та забезпечення стабiльної i прибуткової дiяльностi товариства в майбутньому. 

Плани управлiнського персоналу включають розширення ринкiв збуту та збiльшення обсягiв 

продажу, порiвняно з 2020 роком, що надасть можливiсть погасити зобов'язання та зменшити 

витрати. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

31.01.2020 03.02.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

17.02.2020 17.02.2020 Спростування 

26.11.2019 17.02.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

18.03.2020 19.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

20.03.2020 24.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.04.2020 27.04.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

24.06.2020 25.06.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

09.07.2020 09.07.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

20.07.2020 21.07.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

24.12.2020 28.12.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


