
Титульний аркуш 

 
29.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 4111/20 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор виконавчий 

 

 

 ВОЛКОВ В.М. (згiдно з довiренiстю 

вiд 31.12.2020 №85-5129) 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 
 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХIМПРОМ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05766356 

4. Місцезнаходження: 40003, Сумська обл., м. Суми, вул. Харкiвська, п/в 12 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0542 674-212, 0542 683-005 

6. Адреса електронної пошти: v.grischenko@sumykhimprom.org.ua 

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

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

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

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

розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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

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

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

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://sumykhimprom.com.ua/ua/aktsion

eram/zvitnist-emitenta-tsinnih-paperiv/ 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

   Щодо вiдсутностi iнформацiї за роздiлами: 

п.5 (3-4). Не заповнююється, так як iнших цiнних паперiв ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не 

випускав. 

п.6. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. 

п.7. Не заповнюється, так як рiшення органу управлiння ПАТ про призначення секретаря 

корпоративного вiдсутнє. 

п.8. Значнi правочини у звiтному перiодi не вчинялися. 

п.9. Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, не приймалися. 

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

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв, на ПАТ вiдсутня. 

п.11-20. Iнших цiнних паперiв, крiм акцiй i облiгацiй, ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не випускало. 

п.21. ПАТ "СУМИХIМПРОМ" складає звiтнiсть за МСФЗ. 

п.23. Огляду промiжної фiнансової звiтностi аудитором не було. 

   Засновником ПАТ "СУМИХIМПРОМ" є держава в особi Мiнiстерства промисловостi 

України, правонаступником якого є Мiнiстерство промислової полiтики України, яке станом 

на сьогоднi не iснує i не являється акцiонером  ПАТ "СУМИХIМПРОМ".  

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХIМПРОМ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 30.01.1995 

3. Територія (область) 

 Сумська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 434686966,5 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 99,995 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 3855 

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

 20.15 - Виробництво добрив та азотних сполук 

 20.12 - Виробництво барвникiв та пiгментiв 

 20.59 - Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у. 

9. Органи управління підприємства 

     Керуючий санацiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" - Лазакович Iгор Васильович. 

     На виконання ухвали господарського суду Сумської областi вiд 30.10.12 по справi 

№5021/2509/2011 та вимог Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або 

визнання його банкрутом", припинено повноваження органiв управлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ": 

Вищого органу управлiння - Загальних зборiв акцiонерiв; Наглядової ради; Правлiння, Ревiзiйної 

комiсiї.       

    Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 30.10.2012 року по справi №5021/2509/2011 

введено процедуру санацiї ПАТ "СУМИХIМПРОМ" строком на 12 мiсяцiв. Керуючим санацiєю 

боржника призначено голову Правлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ" Лазаковича Iгоря Васильовича. 

Розпорядником майна боржника призначено арбiтражного керуючого Марченка Р.В. на строк 

здiйснення процедури санацiї.    

    Постановою Касацiйного господарського суду у складi Верховного суду вiд 25.04.2018 по справi 

№5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" скасовано ухвалу господарського 

суду Сумської областi вiд 05.10.2017 в частинi припинення повноважень керуючого санацiєю 

Лазаковича I.В., розпорядника майна Марченка Р.В., переходу до загальної процедури санацiї без 

урахування особливостей провадження санацiї боржника його керiвником вiдповiдно до ст. 53 

Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" та 

призначення керуючим санацiєю арбiтражного керуючого Нiкiтiна Д.В., та постановлено 

керуючому санацiєю Лазаковичу I.В. та розпоряднику майна боржника Марченку Р.В. виконувати 

свої повноваження у справi №5021/2509/2011 до вирiшення питання щодо необхiдностi 

призначення керуючого санацiєю в установленому законом порядку.  

    Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 22.05.2019 по справi №5021/2509/2011 

продовжено повноваження керуючого санацiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" керiвника боржника 

Лазаковича I.В. Строк процедури санацiї у справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" продовжено на шiсть мiсяцiв до 22.11.2019.   

   Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 08.09.2020 по справi №5021/2509/2011 

клопотання №85-4194 вiд 21.11.2019 керуючого санацiєю про продовження строку процедури 

санацiї задоволено; продовжено строк процедури санацiї ПАТ "СУМИХIМПРОМ" у справi 

№5021/2509/2011 на шiсть мiсяцiв до 08.03.2021. 

 



10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

- фізична особа; найменування, якщо 

засновник - юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 
юридична особа 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 
юридична особа 

Мiнiстерство промисловостi України 

(правонаступником якого є Мiнiстерство 
промислової полiтики України) 

-  

 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна 

кількість фізичних осіб:   1 

 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

національній валюті 

 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 

2) IBAN 

 UA503006470000000002600518544 

3) поточний рахунок 

 UA503006470000000002600518544 

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

іноземній валюті 

 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 

5) IBAN 

 UA503006470000000002600518544 

6) поточний рахунок 

 UA503006470000000002600518544 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії 
Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 
(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг i виконання 

робiт протипожежного 

призначення 

291721 20.03.2014 Державна служба України з 

надзвичайних ситуацiй 

 

Опис Емiтент планує продовження строку дiї лiцензiї 

Господарська дiяльнiсть, 

пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 

289602 07.03.2014 Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 

03.03.2019 

Опис 

     Дiя лiцензiї АЕ №289602 зупинена до усунення порушень, 

пов'язаних з додержанням лiцензiйних умов провадження 

госродарської дiяльностi, виявлених у результатi планової перевiрки. 
      Емiтент планує продовження строку дiї лiцензiї. 

Надання послуг фiксованого 

мiсцевого телефонного зв'язку з 

ємнiстю мережi до 10000 
номерiв з правом технiчного 

обслуговування та експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i 

000441 11.05.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 
iнформатизацiї 

04.08.2021 



надання в користування каналiв 

електрозв'язку на територiї 
Сумської областi 

Опис 

    ПАТ "СУМИХIМПРОМ" надає телекомунiкацiйнi послуги на 

пiдставi рiшення НКРЗI вiд 11.07.2007 №824 "Про внесення  в реєстр 

операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй" та згiдно з Законом України 
"Про телекомунiкацiї" вiд 18.11.2003 №1280-IV п.2, ст. 6 та п.1 ст.42. 

Придбання, виробництво, 

виготовлення, зберiгання, 
ввезення на територiю України, 

вивезення з територiї України, 

реалiзацiя (вiдпуск), знищення, 
використання прекурсорiв (сп. 2 

табл. IV) "Перелiку наркотичних 

засобiв, психотропних речовин i 
прекурсорiв" 

- 18.06.2020 Державна служба України з 

лiкарських засобiв та 
контролю за наркотиками 

18.06.2025 

Опис Емiтент планує провження строку дiї лiцензiї 

Медична практика 602360 29.07.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я 
України 

 

Опис Емiтент планує провження строку дiї лiцензiї 

Централiзоване водопостачання 

та водовiдведення 

522119 14.03.2016 Сумська обласна державна 

адмiнiстрацiя 

 

Опис Емiтент планує провження строку дiї лiцензiї 

Заготiвля, переробка 

металобрухту чорних металiв 

580827 18.05.2011 Мiнiстерство промислової 

полiтики України 

 

Опис Емiтент планує продовження строку дiї лiцензiї 

Лiцензiя на право провадження 
дiяльностi з використання 

джерел iонiзуючого 

випромiнювання 

002315 19.06.2009 Схiдна державна iнспекцiя з 
ядерної та радiацiйної безпеки 

державної iнспекцiї ядерного 

регулювання 

19.06.2022 

Опис Емiтент планує продовження строку дiї лiцензiї 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

4682 18.12.2007 Державна служба геологiї та 

надр України 

18.12.2027 

Опис Емiтент планує продовження строку дiї дозволу 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Керуючий санацiєю 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лазакович Iгор Васильович 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 43 

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

 ПАТ "СУМИХIМПРОМ", 05766356, ПАТ "СУМИХIМПРОМ" - голова Правлiння 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному 

складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. 

 



1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тараненко Вiктор Михайлович 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 46 

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

 ПАТ "СУМИХIМПРОМ", 05766356, ВАТ "Сумихiмпром" - заступник головного бухгалтера 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному 

складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради, представник акцiонера - юридичної особи - Фонду державного 

майна України 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Холоднова Iрина Петрiвна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

  

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

 Iнформацiю не надано, -, Iнформацiю не надано. 

7. Опис 

 Iнформацiю щодо стажу роботи, наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному 

перiодi не було. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, представник акцiонера - юридичної особи - Фонду державного майна 

України 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Божко Ганна Олександрiвна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 - 

5. Стаж роботи (років) 

  

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

 Iнформацiю не надано, -, Iнформацiю не надано. 

7. Опис 

 Iнформацiю щодо стажу роботи, наявностi (вiдсутностi) судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. 

 



1. Посада 

 Секретар Наглядової ради, представник акцiонера - юридичної особи - Фонду державного 

майна України 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Єсипенко Людмила Миколаївна 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

  

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

 Iнформацiю не надано, -, Iнформацiю не надано. 

7. Опис 

       Iнформацiю щодо стажу роботи, наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному 

перiодi не було. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, представник акцiонера - юридичної особи - Фонду державного майна 

України 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мартинюк Юрiй Володимирович 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 Iнформацiю не надано 

5. Стаж роботи (років) 

  

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

 Iнформацiю не надано, -, Iнформацiю не надано. 

7. Опис 

      Iнформацiю щодо стажу роботи, наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному 

перiодi не було. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, представник акцiонера - юридичної особи - Фонду державного майна 

України 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

  

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

 Iнформацiю не надано, -, Iнформацiю не надано. 

7. Опис 

      Iнформацiю щодо стажу роботи, наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 



корисливi та посадовi злочини не надано.  Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному 

перiодi не було. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чала Ганна Iванiвна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

  

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

 Iнформацiю не надано, -, Iнформацiю не надано. 

7. Опис 

      Iнформацiю щодо стажу роботи, наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному 

перiодi не було. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мережка Свiтлана Олександрiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 Iнформацiю не надано, -, Iнформацiю не надано. 

7. Опис 

      Iнформацiю щодо стажу роботи,  наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному 

перiодi не було. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Горбуленко Валерiй Миколайович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 Iнформацiю не надано., -, Iнформацiю не надано. 

7. Опис 

      Iнформацiю щодо стажу роботи, наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 



корисливi та посадовi злочини не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному 

перiодi не було. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 
боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 29470 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 2249213 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2278683 X X 

Опис      Всi зобов'язання за довгостроковими та короткостроковими 

кредитами, а також зобов'язання за цiнними паперами було 

перенесено в стр. 1690 балансу "Iншi поточнi зобов'язання" 
згiдно з рiшенням господарського суду Сумської областi вiд 

07.07.2012 та 06.09.2012 по справi №5021/2509/2011 про 

банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ". 

 
 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні види 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до 

всієї виробленої 
продукції 

у натуральній формі 

(фізична одиниця 
виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Послуги по 

переробцi 
давальницької 

сировини в 
двоокис титану 

10760 т 264156 44,3 31748,75 т 787055,8 46,8 

2 Послуги по 

переробцi 

давальницької 
сировини в 

мiнеральнi 

добрива 

97665 т 163281,9 27,4 259413,6 т 416172,3 24,7 

3 Сульфат залiза 14931 т 52493,4 8,8 42337,8 т 146757,5 8,7 

4 Сiрчана кислота, 

олеум 

35753 т 115699,1 19,4 100082,56 т 317617,7 18,9 



 

 

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Витрати на сировину i основнi 
матерiали 

19,3 

2 Витрати на паливо та енергiю 39,8 

3 Витрати на оплату працi 26,1 

4 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5,7 

5 Iншi витрати 5,5 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.12.2010 1139/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000102172 Акція 

проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 17387478

66 

434686966,5 100 

Опис 

    14.06.2011 вiдбулася замiна свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (в зв'язку зi змiною назви пiдприємства з ВАТ на ПАТ).  Глобальний 

сертифiкат депоновано в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Емiтентом не укладалися договори з фондовими бiржами, згода на 

включення до бiржового списку не надавалася. 

 

2. Інформація про облігації емітента 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 
реєстраці

ю 

випуску 

Найменуван

ня органу, 
що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародни

й 
ідентифікаці

йний номер 

Облігації 

(відсотко

ві, 
цільові, 

дисконтн

і) 

Номінальн
а вартість 

(грн) 

Кількість у 
випуску 

(шт.) 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 
вартість 

(грн) 

Процентна 
ставка (у 

відсотках) 

Строк 
виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 
доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 
погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

31.05.2007 237/2/07 Державна 
комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

UA4000013
031 

відсотко
ві 

1000 50000 Бездокумента
рні іменні 

50000000 25 07.06.2010 0 07.06.2010 

Опис 

     Мета емiсiї серiї А: поповнення обiгових коштiв пiдприємства; виплата заробiтної плати та прирiвняних до неї платежiв; реконструкцiя цехiв 
з виробництва двоокису титану; реконструкцiя цеху гранульованого суперфосфату; реконструкцiя цеху складних мiнеральних добрив; 

реконструкцiя цеху екстракцiйної фосфорної кислоти. Спосiб розмiщення: вiдкритий. Торгiвля здiйснювалась на фондовiй бiржi ПФТС. 

08.11.2011 вiдбулась замiна свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй ( в зв'язку зi змiною найменування з ВАТ на ПАТ). 
 

    24.07.2013 вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI та Порядку передачi цiнних паперiв на депозитарне 

обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку №430 вiд 26.03.13, глобальнi сертифiкати випускiв цiнних паперiв (облiгацiй) ПАТ "Сумихiмпром" було передано на зберiгання вiд ПАТ 



"Розрахунковий центр" (попереднє найменування Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв") до ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" 
 

   Згiдно рiшення Господарського суду Сумської областi вiд 07.07.2012 та 06.09.2012 по справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ", зобов'язання за цiнними паперами було перенесено в р.1690 балансу "Iншi поточнi зобов'язання". Поточних зобов'язань за 
цiнними паперами немає. 

   Емiтентом не укладалися договори з фондовими бiржами, згода на включення до бiржового списку не надавалася. 

   Виплат процентного доходу у звiтному перiодi не було, так як ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 24.10.2011 по справi 
№5021/2509/2011 порушено провадження у справi про банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" та введено мораторiй на задоволення вимог 

кредиторiв. 
 

19.11.2007 893/2/07 Державна 

комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000026

587 

відсотко

ві 

1000 50000 Бездокумента

рні іменні 

50000000 12 26.11.2011 0 26.11.2011 

Опис 

     Мета емiсiї серiї В: реконструкцiя сiрчанокислотного цеху №4; реалiзацiя програми виробництва мiнеральних добрив та залiзоокисних 

пiгментiв. Спосiб розмiщення: вiдкритий. Торгiвля здiйснювалась на фондовiй бiржi ПФТС. 08.11.2011 вiдбулась замiна свiдоцтва про 

реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств (в зв'язку зi змiною найменування з ВАТ на ПАТ). Згiдно з умовами проспекту емiсiї, 28.10.2011 
було встановлено нову вiдсоткову ставку по облiгацiям серiї В на 17 - 20 купоннi перiоди в розмiрi 12%. 

 

     24.07.2013 вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI та Порядку передачi цiнних паперiв на депозитарне 
обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку №430 вiд 26.03.13, глобальнi сертифiкати випускiв цiнних паперiв (облiгацiй) ПАТ "Сумихiмпром" було передано на зберiгання вiд ПАТ 

"Розрахунковий центр" (попереднє найменування Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв") до ПАТ 
"Нацiональний депозитарiй України". 

 

   Згiдно рiшення Господарського суду Сумської областi вiд 07.07.2012 та 06.09.2012 по справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ 
"СУМИХIМПРОМ", зобов'язання за цiнними паперами було перенесено в р.1690 балансу "Iншi поточнi зобов'язання". Поточних зобов'язань за 

цiнними паперами немає. 

   Емiтентом не укладалися договори з фондовими бiржами, згода на включення до бiржового списку не надавалася. 
 

   Виплат процентного доходу у звiтному перiодi не було, так як ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 24.10.2011 по справi 

№5021/2509/2011 порушено провадження у справi про банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" та введено мораторiй на задоволення вимог 
кредиторiв. 

 

 



XII. 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 / 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 

 

2. 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 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.12.2010 1139/1/10 UA4000102172 1 738 747 866 434 686 966,5 1 738 711 146 36 720 0 

Опис: 

     Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України", цiннi папери власникiв, якi не уклали вiд власного iменi договiр з депозитарною 

установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах, та не здiйснили переказ прав на цiннi папери на цей рахунок, не враховуються при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi на загальних зборах, але надають право на участь в загальних зборах. 
     Вказане обмеження дiє з 12.10.2014 року - з моменту набрання чинностi вказаною нормою Закону. Загальна кiлькiсть акцiй: 1 738 747 866 штук. Кiлькiсть 

акцiй з цим обмеженням може постiйно змiнюватись в залежностi вiд укладання власниками цiнних паперiв прямих договорiв з депозитарними установами. 

     Крiм того, депозитарними установами не завжди надаються до зведеного реєстру власникiв розгорнутi данi за власниками i, як наслiдок, не можливо 
визначити, чи є цiннi папери цих власникiв обмеженими при голосуваннi, чи нi. 

     Таким чином, кiлькiсть акцiй з обмеженнями можна визначити лише приблизно за даними останнього наявного зведеного реєстру власникiв цiнних 

паперiв Товариства, як рiзницю мiж загальною кiлькiстю акцiй та сумарною кiлькiстю голосуючих (не обмежених) i викуплених Товариством власних (не 
належать акцiонерам) акцiй. За станом на 30.09.2021 вона становила 36 720 штук. 
 

 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХIМПРОМ" 
за ЄДРПОУ 05766356 

Територія Сумська область, Зарiчний р-н за КОАТУУ 5910136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив і азотних сполук за КВЕД 20.15 

Середня кількість працівників: 3855 

Адреса, телефон: 40003 м. Суми, вул. Харкiвська, п/в 12, 0542 674-212 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 45 48 162 

    первісна вартість 1001 1 884 1 917 649 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 839 ) ( 1 869 ) ( 487 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 34 192 30 548 41 998 

Основні засоби 1010 772 533 815 202 632 275 

    первісна вартість 1011 1 889 048 1 981 099 1 430 948 

    знос 1012 ( 1 116 515 ) ( 1 165 897 ) ( 798 673 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 8 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 6 204 6 112 10 316 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 134 134 134 

Усього за розділом I 1095 813 108 852 044 684 893 



    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 211 957 245 986 355 595 

Виробничі запаси 1101 165 242 201 027 247 244 

Незавершене виробництво 1102 43 220 41 022 23 074 

Готова продукція 1103 2 265 2 657 84 199 

Товари 1104 1 230 1 280 1 078 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 388 352 201 202 76 182 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 62 876 93 426 15 008 

    з бюджетом 1135 21 351 21 351 122 656 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 21 351 21 351 21 539 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 688 2 277 1 296 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3 173 5 293 32 066 

Готівка 1166 21 14 12 

Рахунки в банках 1167 3 152 5 279 10 529 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 98 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 13 793 17 058 88 334 

Усього за розділом II 1195 703 190 586 593 691 235 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 1 516 298 1 438 637 1 376 128 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

На дату 

переходу на 
МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 434 687 434 687 434 687 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 90 

Додатковий капітал 1410 12 0 637 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 795 026 -1 676 986 -1 224 503 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 -1 360 327 -1 242 299 -789 089 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 342 422 402 253 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 342 422 402 253 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 47 461 44 373 95 209 

    розрахунками з бюджетом 1620 25 297 29 470 16 851 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 39 095 62 339 80 174 

    розрахунками з оплати праці 1630 21 520 25 667 8 762 

    одержаними авансами 1635 25 933 29 346 457 809 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 84 599 43 870 13 446 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 290 298 2 043 618 1 492 966 

Усього за розділом IІІ 1695 2 534 203 2 278 683 2 165 217 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1 516 298 1 438 637 1 376 128 

 

Примітки: Промiжна фінансова звiтнiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ" за 3 квартал 2021 року не була 
перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою). 

 

Керівник                                                               Володимир ВОЛКОВ 
 

Головний бухгалтер                                                              Вiктор ТАРАНЕНКО 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХIМПРОМ" 
за ЄДРПОУ 05766356 

 

Звіт про фінансові результати 

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

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 679 303 1 422 058 

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 ( 1 294 076 ) ( 1 064 687 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 385 227 357 371 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 25 581 26 677 

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 ( 128 624 ) ( 121 827 ) 

Витрати на збут 2150 ( 24 593 ) ( 31 455 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 110 291 ) ( 91 130 ) 

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 147 300 139 636 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 167 1 229 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 29 427 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 118 040 140 865 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 118 040 140 865 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

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 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 118 040 140 865 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 766 930 569 129 

Витрати на оплату праці 2505 411 288 396 783 

Відрахування на соціальні заходи 2510 89 370 86 102 

Амортизація 2515 49 439 42 567 

Інші операційні витрати 2520 89 788 83 621 

Разом 2550 1 406 815 1 178 202 

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 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Промiжна фінансова звiтнiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ" за 3 квартал 2021 року не була перевiрена 
аудитором (аудиторською фiрмою). 

 

 
Керівник                                                              Володимир ВОЛКОВ 

 

 
Головний бухгалтер                                                                         Вiктор ТАРАНЕНКО 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХIМПРОМ" 
за ЄДРПОУ 05766356 

 

 

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

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 644 130 1 234 576 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 752 125 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 556 410 309 418 

Надходження від повернення авансів 3020 34 322 4 547 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 34 41 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 9 163 8 497 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

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 7 257 6 314 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 651 641 ) ( 365 346 ) 

Праці 3105 ( 348 149 ) ( 341 254 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 114 880 ) ( 112 426 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 266 468 ) ( 252 285 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 138 583 ) ( 132 267 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 127 885 ) ( 120 018 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 733 735 ) ( 417 572 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 523 ) ( 5 626 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 7 048 ) ( 3 925 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 125 624 65 084 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 13 731 ) ( 2 729 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 109 149 ) ( 65 960 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -122 880 -68 689 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 2 744 -3 605 

Залишок коштів на початок року 3405 3 173 7 137 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -624 347 

Залишок коштів на кінець року 3415 5 293 3 879 

 

Промiжна фінансова звiтнiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ" за 3 квартал 2021 року не була перевiрена 

аудитором (аудиторською фiрмою). 
 

Керівник                                                                     Володимир ВОЛКОВ 

 
 

Головний бухгалтер                                                                     Вiктор ТАРАНЕНКО 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХIМПРОМ" 
за ЄДРПОУ 05766356 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 434 687 0 12 0 -1 795 026 0 0 -1 360 327 

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 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 434 687 0 12 0 -1 795 026 0 0 -1 360 327 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 118 040 0 0 118 040 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 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 -12 0 0 0 0 -12 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -12 0 118 040 0 0 118 028 

Залишок на кінець року  4300 434 687 0 0 0 -1 676 986 0 0 -1 242 299 

 
Промiжна фінансова звiтнiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ" за 3 квартал 2021 року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою). 

 

Керівник                                                                                                                                           Володимир ВОЛКОВ 
 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                           Вiктор ТАРАНЕНКО 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
      Публiчне акцiонерне товариство "СУМИХIМПРОМ" 

Примiтки до фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року ( у тисячах 

гривень, якщо не зазначено iнше) 

Примiтки до фiнансової звiтностi  

     Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

за 9 мiсяцiв , що закiнчились 30 вересня 2021 року. 

 

     1. Публiчне Акцiонерне Товариство "СУМИХIМПРОМ" та його дiяльнiсть 

     Публiчне Акцiонерне Товариство "СУМИХIМПРОМ" (далi - "Компанiя") є українським 

публiчним акцiонерним товариством, яке було засноване у 1953 роцi як державне пiдприємство. 

У 1995 роцi Компанiя була перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство в рамках програми 

приватизацiї в Українi. 

      Державна реєстрацiя Компанiї була здiйснена 30 сiчня 1995 року. Компанiю контролює 

держава в особi Фонду державного майна України, якому належить 99,9953% статутного 

капiталу Компанiї. 

      Основна дiяльнiсть Компанiї - виробництво хiмiчної продукцiї, включаючи мiнеральнi 

добрива та двоокис титану. Ця продукцiя реалiзується в Українi та за кордоном. Виробничi 

потужностi Компанiї розташованi в Українi. 

      Юридична адреса Компанiї та основне мiсце ведення її господарської дiяльностi: вул. 

Харкiвська, п/в 12, мiсто Суми, 40003, Україна.  

      Станом на 30 вересня 2021 року середня кiлькiсть працiвникiв ПАТ "Сумихiмпром" склала  3 

855 осiб ( за 9 мiсяцiв 2020 року - 4 079 осiб). 

      В 2011 роцi за заявою кредитора Господарським судом Сумської областi вiдносно Компанiї 

була винесена ухвала у справi про банкрутство. В 2012 роцi було введено процедуру санацiї 

Компанiї у справi про банкрутство, яка триває на дату складання цiєї звiтностi. Керуючим 

санацiєю Компанiї, як боржника, призначено Лазаковича Iгоря Васильовича, який на момент 

прийняття рiшення про санацiю перебував на посадi Голови Правлiння Компанiї.  

      Фiнансова звiтнiсть Компанiї за  9 мiсяцiв 2021 року затверджена директором виконавчим. 

 

      2. Умови, в яких працює Компанiя 

      Пандемiя все ще створює загрозу зниження дiлової активностi, охолодження споживчого та 

iнвестицiйного попиту. Це, вiдповiдно, може мати стримуючий вплив на iнфляцiю. 

      Ризики посилення та подовження карантинних обмежень у 2021 роцi залишаються 

актуальними. 

Упродовж 9 мiсяцiв 2021 року спостерiгається прискорення рiвня iнфляцiї до 7,5%, яке 

зумовлено такими тимчасовими чинниками, як: 

      - зростання свiтових цiн  на деякi продукти харчування та енергоносiї; 

      - пожвавлення глобальної економiки; 

      - ефекти вiд гiрших минулорiчних врожаїв; 

      - низька база порiвняння минулого року. 

      Актуальними є також iншi ризики, як волатильнiсть на глобальних ринках капiталу; бiльш 

рiзке  погiршення умов торгiвлi; ескалацiя вiйськового конфлiкту на сходi країни чи її кордонах. 

      Ураховуючи баланс ризикiв, суттєве  посилення фундаментального iнфляцiйного тиску, 

Правлiння  Нацiонального банку України пiдвищило облiкову ставку до 8,5%. 

      Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї , якi можуть впливати на економiку України, 

а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан 

Компанiї. Керiвництво впевнене , що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення 

стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї. 



 

      Обсяг виробництва Компанiї за 9 мiсяцiв 2021 року збiльшився на 11,0% в порiвняннi з 

аналогiчним перiодом минулого року. Збiльшення загальних обсягiв Компанiї вiдбулося за 

рахунок пiдвищення обсягiв виробництва мiнеральних добрив на 13,9% або 31 729 т при 

зниженнi обсягiв виробництва двоокису титану на 2,5%. 

 

      3. Полiтика управлiння капiталом 

      Компанiя розглядає акцiонерний капiтал i позики як основне джерело фiнансування. 

Головною метою управлiння капiталом Компанiї є пiдтримка достатньої кредитоспроможностi 

та забезпеченостi власними коштами з метою збереження можливостi Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть. Управлiння ризиком капiталу, головним чином, стосується виконання вимог 

українського законодавства та виконанню кредитних ковенантiв. 

     Полiтика Компанiї стосовно управлiння капiталом нацiлена на забезпечення i пiдтримку 

оптимальної структури капiталу для зменшення загальних витрат на капiтал та гнучкостi, 

необхiдних для доступу Компанiї до ринкiв капiталу.      Компанiя контролює капiтал, 

застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену на 

сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Пiдприємство включає до складу чистої 

заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i 

нарахованi зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає 

власний капiтал. Керiвництво намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку 

можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує 

стiйка позицiя капiталу.  

       Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом. 

 

       4.Основи пiдготовки та подання звiтностi 

       Зазначена фiнансова звiтнiсть була пiдготована у вiдповiдностi з Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО). При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво 

грунтувалося на своєму кращому знаннi i розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi та iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть, якi 

були випущенi та вступили в силу на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. 

        Компанiя прийняла МСФЗ як концептуальну основу для фiнансової звiтностi з датою 

переходу станом на 01 сiчня 2012 року.  

 

       5. Безперервнiсть дiяльностi 

       В 2011 роцi за заявою кредитора Господарським судом Сумської областi вiдносно Компанiї 

була винесена ухвала у справi про банкрутство. В 2012 роцi було введено процедуру санацiї 

Компанiї у справi про банкрутство, яка триває на дату складання цiєї фiнансової звiтностi.  

       Компанiя визнала заборгованiсть кредиторiв, заявлених по справi про банкрутство, в сумi 1 

386 047 тисяч гривень (Примiтка 16), i графiк погашення зобов'язань, вiдповiдно до погодженого 

плану санацiї, передбачає погашення боргiв у перiод 2017 - 2030 рокiв. 

       Станом на 30 вересня 2021 року чистий дефiцит оборотного капiталу Компанiї становив 1 

692 090 тисяч гривень (на 31 грудня 2020 року: 1 831 013 тисяч гривень). У 1 пiврiччi 2021 року 

Компанiя отримала прибуток у сумi 118 040 тисяч гривень та мала чисте надходження грошових 

коштiв за основною дiяльнiстю у сумi 125 624 тисяч гривень (за 9 мiсяцiв 2020 року отриманий 

прибуток  склав 140 865 тисяч гривень, чисте надходження грошових коштiв за основною 

дiяльнiстю 65 084 тисяч гривень).  

        На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що 

пов'язано з кризовими явищами в Українi та свiтi у зв'язку з пандемiєю коронавiрусної iнфекцiї 

COVID-19. Стабiлiзацiя економiчного середовища в Українi залежить вiд заходiв, що 

проводяться Урядом. В той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi результати будуть 



отриманi вiд зазначених заходiв. Наслiдки коронавiрусної iнфекцiї (COVID-19) непередбачуванi, 

тому неможливо достовiрно надати оцiнку ефекту впливу економiчного середовища на 

лiквiднiсть та доходи Компанiї, її стабiльнiсть та структуру операцiй з покупцями та 

постачальниками. В пiдсумку виникає суттєва невизначенiсть, що може мати вплив на майбутнi 

операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та спроможнiсть Компанiї обслуговувати 

та сплачувати свої борги по мiрi настання термiнiв їх погашення. 

        Керiвництво та власник мають намiр розвивати дiяльнiсть Компанiї в Українi. Керiвництво 

буде продовжувати спрямовувати свої подальшi зусилля на полiпшення стану лiквiдностi 

Компанiї та досягнення прибуткової дiяльностi Компанiї за рахунок:  

- реiнженiрiнгу дiючих бiзнес процесiв, що в свою чергу дасть змогу оптимiзувати витрати;  

- формування ефективної торгової стратеги;  

- розширення ринкiв збуту та вихiд на новi премiальнi ринки. 

        В подальшому Керiвництво буде вживати всi можливi заходи в законодавчому порядку для 

забезпечення безперервної господарської дiяльностi Компанiї. 

        Беручи до уваги вищенаведену iнформацiю, фiнансова звiтнiсть складена за припущення 

щодо безперервностi дiяльностi Компанiї, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення 

зобов'язань пiд час звичайної господарської дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких 

коригувань для вiдображення можливих майбутнiх наслiдкiв щодо вiдшкодування та 

класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум класифiкацiї зобов'язань, якi можуть виникнути 

в результатi такої невизначеностi 

       На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є обгрунтованим. 

 

       6. Основнi принципи облiкової полiтики 

       Форма та назви фiнансових звiтiв 

       Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у 

вiдповiдностi до МСФЗ. 

       Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

       Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання 

витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї 

витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх 

функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.  

       Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових 

коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя 

про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 

основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 

записiв Компанiї. 

       Валюта представлення. Ця фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi України, 

українськiй гривнi, з округленням усiх сум до найближчої тисячi.  

       Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня - 

валюта первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя. 

       Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну 

валюту за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець 

звiтного перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi 

розрахункiв за операцiями i переоцiнки монетарних активiв та зобов'язань, визнаються у складi 

прибутку чи збитку. 

        Основнi курси обмiну, що застосовувались для перерахунку сум та залишкiв за операцiями 

в iноземнiй валютi, були такими (30.09.2021; 31.12.2020; 30.09.2020; в українських гривнях): 

Обмiнний курс гривнi до долара США на кiнець року: 26,58; 28,27; 28,30 

Середнiй обмiнний курс гривнi до долара США:  27,49; 28,27; 26,52 



 

Обмiнний курс гривнi до ЕВРО на кiнець року: 30,98; 34,74; 33,13   

Середнiй обмiнний курс гривнi до ЕВРО: 32,91; 33,69; 29,82 

Обмiнний курс гривнi до РУБ на кiнець року: 0,37; 0,38; 0,36 

Середнiй обмiнний курс гривнi до РУБ: 0,37; 0,37;  0,38. 

     Iноземна валюта може бути конвертована в українську гривню та гривня в iноземну валюту 

за курсом обмiну, на який впливає Нацiональний банк України. Точний курс обмiну, за яким 

Компанiя може обмiнювати валюту, залежить вiд переговорiв з її комерцiйними 

(обслуговуючими) банками та ситуативного балансу попиту та пропозицiї на мiжбанкiвському 

валютному ринку. 

     Звiтнiсть за сегментами. Компанiя визначає свою дiяльнiсть як єдиний звiтний сегмент. 

Основнi види дiяльностi - виробництво мiнеральних добрив та виробництво двоокису титану. 

      Сезоннi операцiї. Дiяльнiсть Компанiї не пiдпадає пiд iстотний вплив сезонних або 

циклiчних чинникiв протягом звiтного року. 

      Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та резерву пiд знецiнення, якщо необхiдно. 

      Витрати на незначний ремонт та технiчне обслуговування вiдносяться на витрати того 

фiнансового перiоду, в якому вони були понесенi. Вартiсть замiни значних компонентiв 

основних засобiв капiталiзується, а замiненi компоненти списуються. 

      Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення 

основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво оцiнює вартiсть вiдшкодування активу 

як його справедливу вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання 

активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Якщо iснують будь-якi ознаки знецiнення, балансова 

вартiсть активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у 

складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх роках, 

сторнується вiдповiдним чином, якщо в оцiнках, використаних для визначення вартостi 

використання активу або його справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, 

вiдбулися змiни. 

      Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень 

з їхньою балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк. 

      Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом з метою розподiлу їх 

первiсної вартостi за вирахуванням оцiночної лiквiдацiйної вартостi протягом строкiв їх 

експлуатацiї за такими нормами (строки експлуатацiї, рокiв): 

Будiвлi та споруди: вiд 15 до 50. 

Виробниче обладнання: вiд 5 до 40. 

Транспортнi засоби: вiд 5 до 20. 

Офiснi меблi та обладнання: вiд 4 до 25. 

      Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй 

момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк 

експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме 

наприкiнцi строку експлуатацiї. 

      Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.  Незавершене будiвництво - це вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершене, за вирахуванням накопиченого знецiнення. Сюди 

вiдноситься вартiсть будiвельних робiт, вартiсть машин та обладнання та iншi прямi витрати. 

      Незавершене будiвництво включає в себе роботи з будiвництва, виготовлення, реконструкцiї, 

модернiзацiї, технiчного переоснащення (шляхом модернiзацiї), придбання об'єктiв основних 

засобiв та нематерiальних активiв, якi на дату балансу не введенi в експлуатацiю.  

      Придбанi (виготовленi) основнi засоби включають у себе промислово-технологiчне 

обладнання, електричне устаткування, передавальнi пристрої, побутове обладнання, 

комплектуючi тощо.  

 



     Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються по собiвартостi за вирахуванням збиткiв 

вiд знецiнення. Незавершене капiтальне будiвництво та придбанi (виготовленi) основнi засоби 

не амортизуються до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу їх в 

експлуатацiю, коли основнi засоби доведенi до стану, придатного до використання. 

       Iнвестицiйна нерухомiсть. Нерухомiсть, яка утримується для отримання орендного доходу 

або для цiлей зростання вартостi капiталу, i яка не зайнята Компанiєю. Iнвестицiйна нерухомiсть 

первiсно визнається за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю, та у подальшому 

переоцiнюється на основi справедливої вартостi, яка базується на її ринковiй вартостi. Ринкова 

вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, яка належить Компанiї, отримана зi звiтiв незалежних 

оцiнювачiв, якi мають визнану та вiдповiдну  професiйну квалiфiкацiю та мають релевантний  

досвiд у оцiнцi нерухомостi вiдповiдного типу та у вiдповiднiй мiсцевостi. 

       Незавершене будiвництво, це вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене, 

за вирахуванням накопиченого знецiнення. Сюди вiдноситься вартiсть будiвельних робiт, 

вартiсть машин та обладнання та iншi прямi витрати. 

       Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть 

отримання майбутнiх економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна 

достовiрно оцiнити. 

       Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Компанiї за первiсною 

вартiстю (собiвартiстю), коли вони стають придатними для використання у визначений спосiб. 

       Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується метод прямолiнiйного нарахування 

амортизацiї протягом термiну корисного використання. Термiн корисної експлуатацiї 

нематерiальних активiв складає до 10 рокiв. 

       Земля. Компанiя має право власностi на земельнi дiлянки, на яких знаходяться її будiвлi, 

споруди, передавальнi пристрої та прилеглi до них територiї, та платить податок на землю, який 

нараховується у порядку, визначеному державою. У розрахунку враховуються данi загальної 

площi земельної дiлянки та характер її використання.  

       Запаси. Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: собiвартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї. Вартiсть виробничих запасiв визначається за методом собiвартостi перших за часом 

надходження запасiв, iнших запасiв - за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть 

готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на 

оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, якi 

розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за 

позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi 

нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення запасiв до 

завершеного стану та витрат на збут. 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. Зарахування сум уцiнок до витрат, здiйснюється за допомогою 

створення резерву (забезпечення) пiд знецiнення запасiв. Вiдновлення вартостi ранiше уцiнених 

запасiв вiдображається як зменшення витрат за тiєю статтею, на яку списують собiвартiсть 

запасiв. 

     Фiнансовi iнструменти.  

     Фiнансовi активи. 

      Класифiкацiя. Фiнансовi активи класифiкуються за такими категорiями:  

а) фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки 

як прибутку або збитку, окремо класифiкуються на такi, що i) призначенi такими при 

первiсному визнаннi та ii) такi, що обов'язково оцiнюються за справедливою вартiстю; 

б) фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 

сукупному доходi. 

в) фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. 

       Класифiкацiя фiнансових активiв по категорiям здiйснюється на основi обох таких критерiїв:  

(а) бiзнес-моделi, що визначається управлiнським персоналом Компанiї, який здiйснює 



управлiння фiнансовими активами Клiєнта; та 

(б) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. 

        Визнання. Визнання та припинення визнання звичайного придбання або продажу 

фiнансових активiв здiйснюється з використанням облiку за датою операцiї. Датою операцiї - 

дата взяття на себе суб'єктом господарювання зобов'язання придбати або продати актив. Облiк 

за датою операцiї передбачає (а) визнання активу до одержання та зобов'язання заплатити за 

нього на дату операцiї та (б) припинення визнання активу, який було продано, визнання будь-

якого прибутку або збитку вiд вибуття та визнання дебiторської заборгованостi з боку покупця 

щодо здiйснення оплати на дату операцiї.  

        Первiсна оцiнка. Пiд час первiсного визнання фiнансовий актив оцiнюється за його 

справедливою вартiстю мiнус витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на 

придбання або випуск фiнансового активу. 

        Торговельна дебiторська заборгованiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за цiною 

операцiї, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту 

фiнансування. Якщо торговельна дебiторська заборгованiсть мiстить значний компонент 

фiнансування, то Компанiя коригує обiцяну суму компенсацiї з метою врахування часової 

вартостi грошей, якщо термiни платежiв, погодженi сторонами договору (явно або неявно), 

надають покупцям (замовникам) значну вигоду у фiнансуваннi передачi товарiв, готової 

продукцiї або послуг. 

        Подальша оцiнка. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює фiнансовi активи: 

(а) за амортизованою собiвартiстю; 

(б) за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або 

(в) за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

        Наданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, пiсля первiсного визнання данi фiнансовi 

активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, яка визначається iз застосування ефективної 

ставки вiдсотка, за вирахуванням резерву пiд збитки в сумi очiкуваного кредитного збитку за 

весь термiн дiї фiнансового активу. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням 

дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або iнших витрат, якi є невiд'ємною 

частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної 

процентної ставки включається до складу фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. 

Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються в звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових 

витрат.  

        Зменшення корисностi. До фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю та до фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд застосовуються вимоги щодо зменшення корисностi.  

        Станом на кожну звiтну дату Компанiя визнає резерв пiд збитки за фiнансовим 

iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам. Можливостi настання 

кредитного збитку та можливостi ненастання кредитного збитку, очiкується навiть якщо 

можливiсть настання кредитного збитку є малоймовiрною. Сума визнаних очiкуваних 

кредитних збиткiв (або сума для вiдновлення корисностi активу), що є необхiдною для 

коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, визнається як прибуток або збиток вiд 

зменшення (вiдновлення) корисностi в прибутку або збитку. 

        Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв враховує: 

(а) об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону 

можливих результатiв; 

(б) часову вартiсть грошей; i 

(в) обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та 

прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль 

станом на звiтну дату. 

       Торговельна дебiторська заборгованiсть. До торговельної дебiторської заборгованостi, 

договiрних активiв та дебiторської заборгованостi за орендою, якi не мiстять значного 



компоненту фiнансування, Компанiя застосовує спрощений пiдхiд до визнання очiкуваних 

кредитних збиткiв за весь строк дiї . 

       Спрощеним пiдходом до визнання очiкуваних кредитних збиткiв є розрахунок очiкуваних 

кредитних збиткiв за торговельною дебiторською заборгованiстю з використанням матрицi 

забезпечення. Залежно вiд ситуацiї Компанiя використовує для оцiнювання очiкуваних 

кредитних збиткiв за весь строк дiї за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд 

кредитних збиткiв за торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю. Матриця 

забезпечення визначає ставки забезпечення (коефiцiєнти збитку) залежно вiд кiлькостi днiв, що 

минули з моменту визнання торговельної дебiторської заборгованостi простроченою з 

урахуванням ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань). Залежно вiд 

диверсифiкованостi дебiторської заборгованостi Компанiя використовуватиме вiдповiднi групи, 

якщо його iсторичний досвiд кредитних збиткiв указує на значно вiдмiннi закономiрностi 

збиткiв для рiзних клiєнтських сегментiв.  

       Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на 

предмет знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд 

активiв та досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в 

результатi минулих збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми можна буде 

вiдшкодувати. Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають 

вплив поточних умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд 

збиткiв, та вилучається вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент. 

Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 

переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи 

емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, 

яка застосовувалася до змiни його умов.  

       Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв 

вiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля 

визначення остаточної суми збитку. Повернення (вiдшкодування) ранiше списаних сум 

кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи збитку за 

рiк. 

       Припинення визнання. Припинення визнання фiнансового активу здiйснюється лише тодi, 

коли: 

(а) спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або 

(б) Компанiя передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення 

визнання. 

       Фiнансовi зобов'язання. 

       Класифiкацiя. Фiнансовi зобов'язання класифiкуються за такими категорiями: 

а) фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки як прибутку або збитку, окремо класифiкуються на такi, що i) призначенi такими при 

первiсному визнаннi та ii) такi, що вiдповiдають визначенню утримуваних для торгiвлi; 

б) фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. 

       Первiсна оцiнка. Пiд час первiсного визнання Компанiя оцiнює фiнансове зобов'язання за 

його справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо 

вiднесенi на придбання або випуск фiнансового зобов'язання. 

       Торговельна кредиторська заборгованiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за цiною 

угоди, якщо торговельна кредиторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту 

фiнансування. 

      Подальша оцiнка. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює фiнансовi зобов'язання за 

амортизованою собiвартiстю, за винятком фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток та фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. 

 



       Кредити та позики. Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, яка визначається iз застосування ефективної ставки вiдсотка. 

Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про сукупний дохiд 

у разi припинення їх визнання, а також пропорцiйного нарахування амортизацiї з використанням 

ефективної ставки вiдсотка. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або 

премiй, отриманих при придбаннi, а також комiсiйних або iнших витрат, якi є невiд'ємною 

частиною ефективної ставки вiдсотка. Амортизацiя ефективної ставки вiдсотка включається до 

складу фiнансових витрат у звiтi про сукупний дохiд. 

        Договори фiнансової гарантiї. Випущенi пiдприємством фiнансовi гарантiї являють собою 

договори, що вимагають вiд емiтента здiйснення платежу в рахунок вiдшкодування збиткiв, 

понесених власником такого договору внаслiдок нездатностi певного боржника своєчасно 

здiйснити платiж вiдповiдно до умов боргового iнструменту. Фiнансовi гарантiї спочатку 

визнаються зобов'язанням за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiю, 

безпосередньо пов'язаних з випуском гарантiї. Згодом зобов'язання оцiнюється за найбiльшою з 

наступних величин: найкраща оцiнка витрат, необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання 

на звiтну дату, або визнана сума зобов'язання за вирахуванням накопиченої амортизацiї.  

       Припинення визнання. Припинення визнання фiнансового зобов'язання здiйснюється коли 

воно погашається: тобто тодi, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або 

анульовано, або коли сплив термiн його виконання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю 

фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), яке було погашене або 

передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi негрошовi 

активи або прийнятi зобов'язання, визнається в прибутку або збитку. 

       Грошi та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв у 

касi, депозитiв та iнших короткострокових лiквiдних iнвестицiй з первiсним термiном не бiльше 

трьох мiсяцiв. Еквiваленти грошових коштiв облiковуються за амортизованою вартiстю iз 

використанням методу ефективної процентної ставки. 

      Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами. Витрати за позиковими коштами, якi 

безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, для пiдготовки 

якого до запланованого використання чи продажу обов'язково необхiдний тривалий перiод часу 

(квалiфiкацiйний актив), капiталiзуються у вартостi такого активу. 

       Капiталiзацiя починається, якщо Компанiя (а) несе витрати, пов'язанi з квалiфiкацiйним 

активом, (б) несе витрати за позиковими коштами та (в) здiйснює дiяльнiсть, яка необхiдна для 

пiдготовки активу до його запланованого використання. 

       Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами здiйснюється до дати, до якої актив стає 

практично готовим до його використання чи продажу. 

       Компанiя капiталiзує витрати за позиковими коштами, яких можна було б уникнути, якби 

вона не здiйснювала капiтальнi витрати у зв'язку iз квалiфiкацiйним активом. Капiталiзованi 

витрати за позиковими коштами розраховуються за середньою вартiстю залученого 

фiнансування Компанiї (середньозваженi процентнi витрати вiдносяться до витрат, пов'язаних iз 

квалiфiкацiйним активом), крiм випадкiв, якщо позиковi кошти були залученi з конкретною 

метою отримання квалiфiкацiйного активу. В такому випадку здiйснюється капiталiзацiя 

фактично понесених витрат за позиковими коштами за вирахуванням iнвестицiйного доходу вiд 

тимчасового розмiщення цих позикових коштiв. 

       Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язаннi i вираховуються iз власного капiталу на 

звiтну дату лише тодi, коли вони оголошуються до/або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди 

розкривається тодi, коли вони пропонуються до звiтної дати або пропонуються або 

оголошуються пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. 

        Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав 

свої зобов'язання за угодою, i спочатку визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому 

облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної 



ставки. 

        Аванси виданi та отриманi. Аванси виданi та отриманi облiковуються за первiсно виданими  

або одержаними сумами, з урахуванням ПДВ. На звiтну дату суми авансiв тестуються на 

наявнiсть ознак їх знецiнення.  

        Резерви зобов'язань та вiдрахувань. Резерви зобов'язань та вiдрахувань - це нефiнансовi 

зобов'язання, якi визнаються, коли Компанiя має юридичне або конструктивне зобов'язання в 

результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно 

буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем 

точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов'язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення 

знадобиться вiдтiк грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов'язань. 

        Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору 

страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо iснує 

цiлковита впевненiсть, що вiдшкодування буде отримано. 

       Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними 

для погашення зобов'язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка 

вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. 

Збiльшення резерву з плином часу визнається як процентнi витрати. 

        Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображений у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно 

до законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного 

перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та вiдстрочений податок i 

вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до 

операцiй, визнаних у складi iншого сукупного доходу чи безпосередньо у складi капiталу, в 

тому ж чи iншому перiодi. 

        Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або 

ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi 

перiоди. Оподатковуванi прибутки та збитки базуються на оцiночних розрахунках, якщо 

фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску до моменту подання вiдповiдних податкових 

декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних 

витрат. 

        Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань 

вiдносно податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою 

активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно 

до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 

рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання у результатi операцiї, 

яка не є об'єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний 

прибуток. Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, 

якi були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, 

як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або 

зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, 

що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю 

мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна 

буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

       Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на 

внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi 

послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний 

перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд 

клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник 

податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ 

виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ.  

       ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як 

актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ 



вiдображається розгорнуто. 

      Оренда. Визначення того, чи є угода орендою (мiстить ознаки оренди) базується на аналiзi 

змiсту угоди. Договiр у цiлому (його окремi компоненти) вважатимуться договором оренди, 

якщо за ним передають право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом 

певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. 

       Компанiя як орендар  

       На дату початку оренди пiдприємство-орендар оцiнює актив у формi права користування за 

первiсною вартiстю, куди має входити: 

- величина первiсної оцiнки зобов'язання з оренди; 

- оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати  за вирахуванням отриманих 

дисконтiв; 

- будь-якi початковi прямi витрати, здiйсненi орендарем; 

- оцiнка витрат, якi здiйснить орендар пiд час демонтажу й перемiщення базового активу пiсля 

закiнчення договору. 

        Компанiя не застосовує зазначених вимог для наступних видiв оренди: 

- оренда, яка має строк оренди 12 мiсяцiв або менше та не мiстить можливостi придбання та 

щодо якої немає очiкувань про подовження строку; 

- оренда, вартiсть базового активу якого є нижчим за 150 тисяч гривень; 

- оренда наступних базових активiв незалежно вiд вартостi: IТ-технiка, меблi, iнструменти та 

iнвентар. 

        Компанiя орендує наступнi види основних засобiв: 

- Земельнi дiлянки; 

- Будiвлi та споруди (включаючи офiснi примiщення);  

- Виробниче обладнання.  

- Транспортнi засоби. 

        Дохiд вiд договорiв з клiєнтом. Компанiя облiковує договiр з клiєнтом, тiльки тодi, коли 

виконуються всi перелiченi далi критерiї: 

а) сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною 

практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати свої зобов'язання; 

б) суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони вiдносно товарiв або послуг, 

якi будуть передаватися; 

в) суб'єкт господарювання може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть 

передаватися; 

г) договiр має комерцiйну сутнiсть (тобто очiкується, що ризик, час або величина майбутнiх 

грошових потокiв суб'єкта господарства змiняться внаслiдок договору); та 

г) цiлком iмовiрно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацiю, на яку вiн матиме право в 

обмiн на товари або послуги, якi будуть переданi клiєнту. Оцiнюючи, чи достатньо високою є 

ймовiрнiсть отримання суми компенсацiї, суб'єкт господарювання повинен розглянути лише 

здатнiсть клiєнта та його намiр виплатити таку суму компенсацiї, коли настане час її сплати. 

Сума компенсацiї, на яку суб'єкт господарювання матиме право, може бути меншою, нiж цiна, 

вказана у договорi, якщо компенсацiя є змiнною величиною через те, що суб'єкт 

господарювання запропонував клiєнтовi цiнову концесiю . 

       Коли зобов'язання клiєнта виконано, Компанiя визнає як дохiд величину цiни операцiї (яка 

не включає оцiнок змiнної компенсацiї, що є обмеженими), яка вiднесена на це зобов'язання 

щодо виконання. Цiна операцiї - це величина компенсацiї, яку Компанiя очiкує отримати право в 

обмiн на передачу клiєнтовi обiцяних товарiв або послуг за винятком сум, зiбраних вiд iменi 

третiх осiб (наприклад, деяких податкiв на продаж). Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiєнтом, 

може включати фiксованi суми, змiннi суми або i тi й тi суми.  

       Визначаючи цiну операцiї, Компанiя враховує вплив усього перелiченого далi: 

(а) змiнну компенсацiю; 

(б) обмежувальнi оцiнки змiнної компенсацiї; 



 

(в) наявнiсть у договорi суттєвого компоненту фiнансування; 

(г) не грошову компенсацiю; та 

(г) компенсацiю, що має бути сплачена клiєнтовi. 

       Компанiя визнає додатковi витрати на отримання договору з клiєнтом наприклад, комiсiйнi з 

продажу) як актив, якщо Компанiя сподiвається вiдшкодувати цi витрати за рахунок клiєнта або 

у будь який iнший спосiб.  

       Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї включає закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов'язанi з договорами 

поставки, та iншi вiдповiднi витрати. 

       Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за 

позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентнi доходи вiд 

iнвестованих коштiв, доходи вiд виникнення фiнансових iнструментiв та прибутки i збитки вiд 

курсової рiзницi за депозитами та позиковими коштами. 

Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням 

методу ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються за принципом нарахування 

з урахуванням ефективної доходностi активу. 

        Винагороди працiвникам. Витрати на заробiтну плату, внески до Пенсiйного фонду 

України, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї нараховуються у тому перiодi, в 

якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Компанiї. Крiм того, Компанiя бере участь у 

державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд 

на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для 

здоров'я умовами. Зобов'язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв'язку з пенсiйним 

планом iз встановленими виплатами, є поточною вартiстю зобов'язання за планом iз 

встановленими виплатами на звiтну дату. Поточна вартiсть зобов'язання за пенсiйним планом зi 

встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього 

вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок на рiвнi сереньорiчної облiкової 

ставки НБУ. Компанiя не визнає коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток.  

       Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до 

звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку 

iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести 

розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за 

зобов'язаннями. Таке право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутньої подiї та (б) 

повинне мати юридичну силу виконання в усiх наступних обставинах: (i) у ходi нормального 

ведення бiзнесу, (ii) у разi невиконання зобов'язань з платежiв (подiї дефолту) та (iii) у випадку 

неплатоспроможностi чи банкрутства. 

     Прибуток на акцiю. Прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку, 

що належить акцiонерам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу 

протягом звiтного року. 

        Зареєстрований (пайовий) капiтал. Простi акцiї, якi облiковуються за номiнальною 

вартiстю, класифiкованi як зареєстрований (пайовий) капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi 

з емiсiєю нових акцiй, облiковуються як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй представлено як додатковий капiтал у складi власного капiталу. У 

додатковому капiталi були також врахованi об'єкти житлового фонду, що не були приватизованi 

Компанiєю, але Компанiя здiйснює оперативне управлiння цими об'єктами.  

         Змiни у форматi представлення фiнансової звiтностi. За потреби, порiвняльнi суми були 

скоригованi для вiдповiдностi змiнам у форматi представлення звiтностi поточного року. 

 

        7. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової 

полiтики 



 

        Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються 

у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного 

фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому 

досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 

вважаються обгрунтованими за поточних обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi 

оцiнки, керiвництво Компанiї також використовує професiйнi судження при застосуваннi 

облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi мають найбiльший вплив на суми, що 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi 

коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, 

включають: 

        Зменшення корисностi необоротних  активiв. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають 

пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. 

        Серед факторiв, якi Компанiя вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення 

корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних 

результатiв у порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi 

активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про 

поступове виведення з експлуатацiї чи замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи 

виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи економiчнi тенденцiї та iншi фактори. 

       Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки 

операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у 

майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi 

припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози 

щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. 

        Компанiя оцiнює цi припущення на дату балансу, тому реальнi результати можуть 

вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок керiвництва можуть 

спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах.  

       Строк експлуатацiї основних засобiв та нематерiальних активiв. Знос або амортизацiя на 

основнi засоби та нематерiальнi активи нараховується протягом термiну їх корисного 

використання. Пiдприємство оцiнює строки корисного використання об'єктiв основних засобiв 

на основi очiкувань щодо їх майбутнього використання. Цi термiни перiодично переглядаються 

на предмет подальшої вiдповiдностi. Що стосується активiв тривалого користування, змiни у 

використаних оцiнках можуть призвести до значних змiн балансової вартостi. 

        Вiдображення запасiв у звiтi про рух грошових коштiв. Придбання запасiв подвiйного 

призначення, що можуть використовуватися як для поточних, так i для капiтальних ремонтiв, 

Компанiя наводить у звiтi про рух грошових коштiв як придбання товарiв (робiт, послуг) 

оскiльки базовим призначення є використання запасiв у поточних ремонтах. У випадку 

капiталiзацiї таких запасiв у майбутньому, це вважається як безгрошовий рух для цiлей звiту про 

рух грошових коштiв. 

        Оцiнка запасiв. Компанiя регулярно переглядає залишки запасiв з метою виявлення таких, 

що не рухаються протягом значного перiоду та не мають плану застосування, а також 

пошкоджених запасiв. Керiвництво нараховує резерв пiд знецiнення на такi запаси або списує їх. 

       Забезпечення за судовими процесами. Компанiя виступає в якостi вiдповiдача в судових 

процесах зi своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою Керiвництва 

можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень. 

        Пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi 

зобов'язання та iншi винагороди працiвникам з використанням iнформацiї про поточнi виплати 

пiльгових пенсiй та iншi винагороди працiвникам. Поточна вартiсть зобов'язання за пенсiйним 

планом з визначеними виплатами розраховується шляхом дисконтування майбутнього вiдтоку 

грошових коштiв iз застосуванням процентної ставки та актуарних припущень. 



 

        Оскiльки пенсiйний план входить до компетенцiї державних органiв, в Компанiї не завжди 

є доступ до усiєї необхiдної iнформацiї, зокрема,  

- чи вийде спiвробiтник достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться,  

- чи буде Компанiя зобов'язана фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того,  

- чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати у шкiдливих та небезпечних для здоров'я 

умовах, а також  

- про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з пенсiйної програми, яка 

фiнансується державою, на пенсiйну програму, яка фiнансується Компанiєю,  

        Компанiя не може впливати на цi подiї та прогнозувати вiрогiднiсть їх настання, але 

настання цих подiй можуть мати значний вплив на суму зобов'язань з пенсiйного забезпечення.  

        Податкове законодавство. Українське податкове, валютне i митне законодавство продовжує 

розвиватися. Спiрнi нормативнi акти стають причиною рiзних тлумачень. На думку керiвництва, 

його тлумачення є належними i надiйними, але немає гарантiй того, що вони не стануть 

причиною претензiй з боку податкових органiв. 

        Вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи визнанi щодо всiх 

оподатковуваних тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є 

ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати 

оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для визначення 

суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi ймовiрного часу 

виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратеги податкового планування. 

        Визначення справедливої вартостi. Деякi принципи облiкової полiтики Компанiї та правила 

розкриття iнформацiї вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i 

нефiнансових активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при 

продажi активу або сплачена при передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської операцiї 

мiж учасниками на момент оцiнки. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та 

розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. 

        Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi 

визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що 

стосуються даного активу або зобов'язання. 

        При оцiнцi справедливої вартостi нефiнансового активу враховується здатнiсть учасника 

ринку отримувати економiчну вигоду шляхом максимального та ефективного використання 

активу або шляхом продажу активу iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей 

актив максимально та ефективно. 

        Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. У випадку, коли справедлива вартiсть 

фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних в облiку, не може бути визначена на 

основi даних активних ринкiв, вона визначається на основi оцiночної методики, використовуючи 

модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вхiдних даних для цiєї методики по 

можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, на яких проводиться монiторинг. Однак, 

коли це не є практично здiйсненим, для визначення справедливої вартостi необхiдним є 

експертне судження. Судження базується на таких факторах, як ризик лiквiдностi, кредитний 

ризик i волатильнiсть. Змiна в припущеннях, якi використовуються при визначеннi цих 

показникiв, може впливати на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображених у 

звiтностi. 

        8. Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами 

       Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним 

контролем або якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, або може мати суттєвий 

вплив чи здiйснювати спiльний контроль iншої сторони при прийняттi фiнансових та 

управлiнських рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що можуть становити 

вiдносини мiж пов'язаними сторонами, звертається увага на суть цих вiдносин, а не лише на 

їхню юридичну форму. 



        Як зазначено в Примiтцi 1, Компанiя знаходиться пiд безпосереднiм контролем Фонду 

державного майна України, який в свою чергу знаходиться пiд безпосереднiм контролем Уряду 

України, але, контрольованi державою пiдприємства не є пов'язаними сторонами стосовно 

Компанiї, за винятком того, якщо вони спiльно здiйснюють значнi господарськi операцiї з 

Компанiєю або в значнiй мiрi використовують спiльнi ресурси.  

        В 2011 роцi вiдносно Компанiї була винесена ухвала у справi про банкрутство. Вiдповiдно 

до вимог законодавства України (Закон України "Про вiдновлення платоспроможностi 

боржника або визначення його банкрутом") з дня винесення ухвали про санацiю припиняються 

повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи, повноваження органiв 

управлiння передаються керуючому санацiєю. На дату складання цiєї звiтностi дiяльнiсть 

Компанiї контролюється керуючим санацiєю, вiдповiдно Компанiя не розглядає всi 

контрольованi державою пiдприємства пов'язаними сторонами. 

        Сума компенсацiї ключовому управлiнському персоналу за 9 мiсяцiв 2021 року становила 

508 тисяч гривень (за 9 мiсяцiв 2020 року  459 тисяч гривень). Компанiя не використовує 

довгостроковi компенсацiйнi схеми та програми виплат на основi акцiй.  

 

        9. Нематерiальнi активи 

        Вiдповiдно до вимог українського законодавства нематерiальнi активи включенi до звiту 

про фiнансовий стан (баланс) окремими статтями, зокрема, за активами, що введенi в 

експлуатацiю, у складi статтi "нематерiальнi активи" та якi не доведенi до стану придатного до 

використання, у складi статтi "незавершенi капiтальнi iнвестицiї". 

      Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 30 вересня 2021 року, представлено 

наступним чином (Права на користування майном; Права на комерцiйнi призначення; Авторське 

право та сумiжнi з ним права; Iншi нематерiальнi активи; Незавершенi капiтальнi iнвестицiї; 

Разом): 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2020: -; -; -; 1 884; -; 1 884 

Знос станом на 31.12.2020: (-); (-); (-); (1 839); (-); (1 839) 

Балансова  вартiсть на 31.12.2020: -; -; -; 45; -; 45 

Надiйшло за 9 мiсяцiв 2021 року: -; -; -; 60; -; 60 

Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi за 9 мiсяцiв 2021 року: (-); (-); (-); (27); (-); (27) 

Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 9 мiсяцiв 2021 року: -; -; -; 27; -; 27 

Нараховано амортизацiї за 9 мiсяцiв 2021 року: (-); (-); (-); (57); (-); (57) 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 30.09.2021: -; -; -; 1 917; -; 1 917 

Знос станом на 30.09.2021: (-); (-); (-); (1 869); (-); (1 869) 

Балансова  вартiсть на 30.09.2021: -; -; -; 48; -; 48. 

       Станом на 30 вересня 2021 року нематерiальнi активи Компанiї не перебували в заставi.  

       Наявнiсть ознак зменшення корисностi активiв 

       На дату балансу 30 вересня 2021 року Компанiя провела тестування нематерiальних активiв 

на предмет наявностi ознак знецiнення, в результатi якого управлiнський персонал визнав, що 

вартiсть використання нематерiальних активiв перевищує їх балансову вартiсть. Вiдповiдно, 

протягом 9 мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня 2021 року, збитки вiд знецiнення нематерiальних 

активiв Компанiєю не визнавались. 

        На 30 вересня  2021 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв, якi перебувають в 

експлуатацiї та повнiстю замортизованi, складає  1 847 тис. грн. (на 30 вересня 2020 року - 1 847 

тис. грн). 

 

        10. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

        Основнi засоби включенi до складу звiту про фiнансовий стан (баланс) згiдно з вимогами 

українського законодавства окремо за активами, що введенi в експлуатацiю у складi статтi 

"основнi засоби" та якi не доведенi до стану придатного до використання та включенi до рядка 

"незавершенi капiтальнi iнвестицiї". 



        Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 30 вересня 2021року, представлено 

наступним чином (Земля, будiвлi та споруди; Виробниче обладнання; Транспортнi засоби; 

Офiснi меблi та обладнання; Незавершенi капiтальнi iнвестицiї; Разом): 

     Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12. 2020р: 1 091 871; 724 824; 36 035; 36 318; 34 192;  

 1 923 240    

Накопичений знос та знецiнення на 31 грудня 2020 р: (614 541); (440 310); (31 445); (30 219); (-);  

(1 116 515) 

Балансова вартiсть на  31 грудня 2020 р.: 477 330; 284 514; 4 590;  6 099; 34 192; 806 725 

Надiйшло за 9 мiсяцiв 2021 року: 43 426; 47 280; -; 1 402;  4 080; 96 188 

Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi за 9 мiсяцiв 2021 року: (-); (-); (-);  (-); (7 724); (7 724) 

Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 9 мiсяцiв 2021 року: (-); (-); (-); (57); (-); (57) 

Нараховано амортизацiї за 9 мiсяцiв 2021 року: (22 400);  (24 628); (1010); (1 344); (); (49 382) 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 30.09.2021: 1 135 297; 772 104;  36 035; 37 663; 30 548;  

2 011 647 
Накопичений знос та знецiнення на 30.09.2021: (636 941); (464 938); (32 455); (31 563); (-); (1 165 897) 

Балансова  вартiсть на 30.09.2021: 498 356; 307 166; 3 580; 6 100;  30 548; 845 750 

 

       Наявнiсть ознак зменшення корисностi активiв. 

       На дату балансу 30 вересня 2021 року Компанiя провела тестування основних засобiв та 

капiтальних iнвестицiй на предмет наявностi ознак знецiнення, в результатi якого управлiнський 

персонал визнав, що вартiсть використання основних засобiв та капiтальних iнвестицiй 

перевищує їх балансову вартiсть. Вiдповiдно, протягом 9 мiсяцiв , що закiнчились 30 вересня  

2021 року, збитки вiд знецiнення основних засобiв та капiтальних iнвестицiй не визнавались.  

       На 30 вересня 2021 року вiдсутнi об'єкти  основних засобiв, якi тимчасово не 

використовуються. 

       На 30 вересня 2021 року первiсна вартiсть основних засобiв, якi перебувають в експлуатацiї 

та повнiстю замортизованi, складає 401 237 тисяч гривень ( на 30 вересня 2020 року: 368 026 

тисяч гривень). 

       Компанiя не має права власностi на частину землi, на якiй розташованi виробничi та 

адмiнiстративнi будiвлi Компанiї, якi складають її основнi виробничi потужностi. Компанiя 

користується цiєю землею на пiдставi "права постiйного користування", наданого обласною 

державною адмiнiстрацiєю. Платежi державi за користування землею здiйснюються Компанiєю 

у формi земельного податку. 

       Незавершенi капiтальнi iнвестицiї складаються з  витрат на будiвництво об'єктiв, що не 

введенi в експлуатацiю на дату балансу. 

       Станом на 30 вересня 2021 року основнi засоби у сумi  754 663 тисяч гривень були переданi 

у заставу, як забезпечення позикових коштiв (на 30 вересня 2020 року - 700 727 тисяч гривень). 

 

      11. Запаси (30.09.2021; 31.12.2020): 

Сировина: 21 585; 18 116 

Незавершене виробництво: 41 022; 43 220 

Готова продукцiя: 2 657; 2 265 

Запаснi частини та iншi допомiжнi матерiали: 179 442; 147 126 

Товари для перепродажу: 1 280;   1 230 

Всього запасiв: 245 986; 211 957. 

      На 30 вересня 2021 року Компанiя провела тестування запасiв на предмет їх знецiнення, в 

результатi якого управлiнський персонал визнав, що вартiсть використання запасiв перевищує їх 

балансову вартiсть. Вiдповiдно, протягом 9 мiсяцiв 2021 року, що закiнчилось 30 вересня 2021 

року, збитки вiд знецiнення запасiв  не визнавались (на 31 грудня 2020 року - збитки вiд 

знецiнення запасiв  не визнавались ). 

 



      Станом на 30 вересня 2021 року запаси у сумi 111 455 тисяч гривень були переданi у заставу 

як забезпечення позикових коштiв (на 30 вересня 2020 року - 111 455 тисяч гривень). 

  

      12. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, аванси виданi та iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть (30.09.2021; 31.12.2020): 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги:  204 449; 391 606 

Мiнус резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки: (3 247); (3 254) 

Всього дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги:  201 202; 388 352 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:  2 709;  2 124 

Мiнус резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки:  (432); (436) 

Всього iншої поточної дебiторської заборгованостi: 2 277; 1 688 

Всього фiнансової дебiторської заборгованостi:  203 479; 390 040 

Аванси виданi: 94 231;  63 681 

Мiнус резерв пiд аванси виданi: (805);  (805) 

Всього авансiв виданих: 93 426; 62 876 

Всього нефiнансової дебiторської заборгованостi: 93 426; 62 876 

Всього дебiторської заборгованостi: 296 905; 452 916. 

     Далi наведено аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за кредитною якiстю 

(30.09.2021, Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; Iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть, 31.12.2020; Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, 

роботи, послуги; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 

     Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 

- пов'язаних сторiн: -; -; -; -; 

- iнших контрагентiв: 201 202; 2 277; 388 352; 1 688 

Всього непростроченої та незнецiненої заборгованостii: 201 202; 2 277; 388 352; 1 688 

     Прострочена та iндивiдуально знецiнена дебiторська заборгованiсть:  

- прострочена менше нiж 30 днiв: -; -; -; -; 

- прострочена вiд 30 до 180 днiв: -; -; -; -; 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 746; -; 636; -; 

- прострочена бiльше 360 днiв:   2 501; 432; 2 618; 436 

 Всього простроченої та iндивiдуально знецiненої дебiторської заборгованостi:  3 247;  432; 3 

254; 436 

Мiнус резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки: (3 247); (432);  (3 254);  (436) 

Всього: :201 202; 2 277; 388 352; 1 688. 

      Станом на 30 вересня 2021 року фiнансова дебiторська заборгованiсть була виражена тiльки 

в гривнях у сумi 203 479 тисяч гривень (на 31 грудня 2020 року: 390 040 тисяч гривень). 

      Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є безпроцентною та, як правило, 

пiдлягає погашенню протягом 60-85 днiв. 

        На 30 вересня 2021 року резерв пiд кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за 

продукцiю, товари, роботи та послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi 

визначається згiдно з матрицею резервування, яка наведена у таблицi нижче. Матриця 

резервування основана на кiлькостi днiв прострочення активу з коригуванням на прогнозну 

iнформацiю. 

     Рiвень збиткiв, %; Валова балансова вартiсть, тис.грн.; ОКЗ за весь строк, тис.грн.: 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

- поточна: 0%; 201 202; (-)  

- прострочена менше 30 днiв: 2,5%; -; (-) 

- прострочена вiд 30 до 90 днiв: 50%; -; (-) 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв: 70%; -; (-) 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 100%;  -; (-) 

- iндивiдуально знецiнена заборгованiсть: 100%; 3 247; (3 247) 



 

Разом: -;  204 449; ( 3 247) 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги: -;  201 202;  х 

 

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

- поточна: 0%; 2 277; (-) 

- прострочена менше 30 днiв: 2,5%; -; (-) 

- прострочена вiд 30 до 90 днiв: 50%; -; (-) 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв: 70%;  -; (-) 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 100%; -; (-) 

- iндивiдуально знецiнена заборгованiсть: 100%; 432; (432) 

Разом:   -; 2 709; (432) 

Балансова вартiсть  iншої поточної дебiторської заборгованостi: -;  2 277; х 

       На 31 грудня 2020 року резерв пiд кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за 

продукцiю, товари, роботи та послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi 

визначається згiдно з матрицею резервування, яка наведена у таблицi нижче. Матриця 

резервування основана на кiлькостi днiв прострочення активу з коригуванням на прогнозну 

iнформацiю. 

   Рiвень збиткiв, %; Валова балансова вартiсть, тис.грн.; ОКЗ за весь строк, тис.грн.: 

    

   Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

- поточна: 0%; 388 352; (-)  

- прострочена менше 30 днiв: 2,5%; -; (-) 

- прострочена вiд 30 до 90 днiв: 50%; -; (-) 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв: 70%; -; (-) 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 100%;  636; (636) 

- iндивiдуально знецiнена заборгованiсть: 100%; 2 618; (2 618) 

Разом: -; 391 606; ( 3 254 ) 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги: -;  388 352;  х 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

- поточна: 0%; 1 688; (-) 

- прострочена менше 30 днiв: 2,5%; -; (-) 

- прострочена вiд 30 до 90 днiв: 50%; -; (-) 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв: 70%;  -; (-) 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 100%; -; (-) 

- iндивiдуально знецiнена заборгованiсть: 100%; 436; (436) 

Разом:   -; 2 124; (436) 

Балансова вартiсть  iншої поточної дебiторської заборгованостi: -;  1 688; х 

 

     Змiни сум резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за товари, 

роботи, послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi за 9 мiсяцiв 2021 року та 2020 рiк 

представленi наступним чином: 

(Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; Iнша дебiторська 

заборгованiсть): 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2021р.: 3 254; 436 

Нарахування резерву протягом 2020 року: -; - 

Коригування суми нарахованого резерву на суму погашеної дебiторської заборгованостi: (7); (4) 

Списання дебiторської заборгованостi протягом року: -; (-) 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 30.09.2021: 3 247; 432 

 



(Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; Iнша дебiторська 

заборгованiсть): 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2020р.: 2 503; 447 

Нарахування резерву протягом 2019 року: -; - 

Коригування суми нарахованого резерву на суму погашеної дебiторської заборгованостi: (-); (11) 

Списання дебiторської заборгованостi протягом року: (751); (-) 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31.12.2020: 3 254; 436. 

 

      13. Грошi та їх еквiваленти 

30.06.2021; 31.12.2020 

Залишки коштiв на банкiвських рахунках до запитання: 5 279; 3 152 

Грошовi кошти у касi: 14; 21 

Грошовi кошти в дорозi; -; - 

Всього грошей та їх еквiвалентiв: 5 293; 3 173. 

     На 30 вересня 2021 року грошi деномiнованi  у гривнях (на 31 грудня 2020 року - 

деномiнованi у  гривнях). У Компанiї є грошовi кошти з обмеженим правом до використання у 

сумi 2 693 тисячi гривень. 

  

     14. Iншi оборотнi активи 

     Станом на 30 вересня 2021 року та на 31 грудня 2020 року iншi поточнi активи складалися iз 

сум податку на додану вартiсть, що виникли на дату отримання авансiв вiд покупцiв за товари, 

роботи, послуги та складали вiдповiдно 17 058 тисяч гривень та 13 793 тисяч гривень. Зазначенi 

суми податку на додану вартiсть будуть погашенi у перiодi визнання доходiв вiд реалiзацiї таких 

товарiв, робiт, послуг.  

 

      15. Зареєстрований (пайовий) капiтал та додатковий капiтал 

       Загальна кiлькiсть ухвалених до випуску простих акцiй складає 1 738 747 866 акцiй 

номiнальною вартiстю 0,25 гривнi за акцiю.  

       Додатковий капiтал включає залишкову вартiсть об'єктiв житлового фонду, що не увiйшли 

до статутного капiталу Компанiї пiд час приватизацiї. 

       У сумi додаткового капiталу протягом 9 мiсяцiв 2021 року вiдбулися такi змiни:(9 мiсяцiв 

2021 року; 2020 рiк): 

Станом на 1 сiчня: 12; 121 

Амортизацiя неприватизованих основних засобiв: (12); (109) 

Станом на 30 вересня: -; 12. 

       Чистий прибуток протягом 9 мiсяцiв  2021 року склав 118 040 тис. грн.( чистий збиток у 

2020 роцi -108 611тис.грн.). Таким чином, на 30 вересня 2021 року за даними компанiї в 

результатi всiх операцiй непокритий збиток склав 1 676 986 тис. грн. (на 31 грудня 2020 року: 1 

795 026 тис. грн.). 

 

      16. Поточнi зобов'язання  

      Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

      Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 30 вересня 2021 року та 31 

грудня 2020 року визнана у цiй звiтностi за поточною вартiстю та представлена наступним 

чином (30.09.2021; 31.12.2020): 

Поточна кредиторська заборгованiсть по розрахункам з постачальниками та пiдрядниками: 44 

373; 47 461 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 29 346; 25 933 

Всього: 73 719; 73 394. 

 

 



      Кредиторська заборгованiсть за iншими поточними зобов'язаннями 

Кредиторська заборгованiсть за iншими поточними зобов'язаннями на 30 вересня 2021 року та 

31 грудня 2020 року представлена наступним чином (30.09.2021; 31.12.2020): 

Зобов'язання щодо платежiв до бюджету 29 470; 25 297 

Зобов'язання зi страхування 62 339; 39 095 

Зобов'язання з оплати працi  25 667; 21 520              

Iншi поточнi зобов'язання, в т.ч.: 2 043 618; 2 290 298 

Заборгованiсть кредиторiв, заявлених по справi про банкрутство 1 386 047; 1 386 047 

Заборгованiсть за енергоносiї 121 314; 389 034 

Iнша  536 257; 515 217. 

 

      17. Забезпечення та резерви  

Забезпечення станом на 30 вересня 2021 та 31 грудня 2020 року були представленi наступним 

чином (30.09.2021; 31.12.2020): 

Поточнi забезпечення з виплати дивiдендiв: -; - 

Довгострокова частина зобов'язань за додатковим пенсiйним забезпеченням та виплатами при 

виходi на пенсiю: 402 253; 342 422  

Поточна частина зобов'язань за додатковим пенсiйним забезпеченням та виплатами при виходi 

на пенсiю: 8 930; 51 976  

Резерв на невикористанi вiдпустки: 34 940; 32 623  

Резерв пiд судовi справи та потенцiйнi штрафи: -; - 

Всього: 446 123 ; 427 021. 

 

      18. Забезпечення виплат персоналу  

     1) Забезпечення на виплату рiчних вiдпусток 

     Вiдповiдно до вимог законодавства України Компанiя зобов'язана оплачувати своїм 

працiвникам рiчнi вiдпустки, що розраховуються в залежностi вiд кiлькостi фактичного 

вiдпрацьованого часу.  

     На 30 вересня  2021 року та 31 грудня 2020 року зобов'язання Компанiї перед своїми 

працiвниками з оплати вiдпусток за перiод, який пiдлягає оплатi як вiдпустка, та змiни 

забезпечення на виплату вiдпусток персоналу за перiоди, що закiнчились 30 вересня 2021 року 

та 31 грудня 2020 року, представленi наступним чином (30.09.2021; 2020 рiк): 

Залишок  на 1 сiчня: 32 623; 34 021 

Нараховано: 43 805; 55 103 

Використано: (41 488); (56 501) 

Залишок на 30 вересня: 34 940; 32 623. 

     2) Пенсiйнi зобов'язання 

     Компанiя має юридичне зобов'язання перед  Пенсiйним Фондом України по компенсацiї 

витрат , що виникають у зв'язку з виплатою та доставкою пiльгових пенсiй працiвникам, якi 

були зайнятi на роботах та посадах з (особливо) шкiдливими i (особливо) важкими умовами 

працi. 

      Цi зобов'язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану з визначеними виплатами.  

     Для оцiнки розмiру зобов'язань Компанiї  по плану з визначеними виплатами проведенi  

актуарнi розрахунки  з використанням ставки дисконтування та актуарних припущень, якi 

представленi  в актуарному звiтi. 

     Станом на 31 грудня 2020 загальна кiлькiсть учасникiв плану становила 2 740 осiб 

працiвникiв, а станом  на 31 грудня 2019 року - 2 973 особи .  

     У таблицях нижче показана зведена iнформацiя про компоненти витрат на виплату пенсiй, 

визнанi у звiтi про фiнансовi результати, та про суми, пов'язанi з пенсiйним планом, визнанi у 

звiтi про фiнансовий стан за 9 мiсяцiв 2021 року. Витрати на виплату пенсiй, за винятком 

процентних витрат, включаються до iнших операцiйних витрат, процентнi витрати - до складу 



фiнансових витрат, переоцiнка чистого зобов'язання ( актуарний збиток) - до складу iншого 

сукупного доходу.  

     Основнi застосованi актуарнi припущення наведенi нижче (30.09.2021; 31.12.2020): 

Номiнальна ставка дисконту, %: 10,6; 10,6 

Рiст заробiтної плати , %: 7,3; 7,3 

Коефiцiєнт плинностi персоналу: 6,7; 6,7. 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан, визначенi таким чином (30.09.2021; 31.12.2020):  

Поточнi зобов'язання по  плану з визначеними виплатами: 8 930; 51 976 

Довгостроковi  зобов'язання по плану з визначеними  виплатами: 402 253; 342 422 

Зобов'язання з виплат працiвникам: 411 183; 394 398. 

     Далi показана змiна  теперiшньої вартостi зобов'язання за планом з визначеними виплатами за 

9 мiсяцiв 2021 року:(9 мiсяцiв 2021 року; 2020 рiк): 

На 1 сiчня 394 398; 322 115 

Змiна в облiковiй оцiнцi -; - 

Вартiсть поточних послуг 30 405; 37 067 

Процентнi витрати 29 427; 39 165 

Виплаченi винагороди   (43 047); (53 508) 

Переоцiнка чистого зобов'язання (актуарний збиток):  -; 49 559 

На кiнець перiоду: 411 183; 394 398 

 

У звiтi про фiнансовi результати визнано такi суми: (9 мiсяцiв 2021 року; 2020 рiк): 

Вартiсть поточних послуг 30 405; 37 067 

Процентнi витрати  29 427; 39 165 

Всього 59 832; 76 232 

Iнший сукупний дохiд: -; 49 559 

 

    19. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (30.09.2021; 30.09.2020): 

Сульфат залiза   146 757; 144 898 

Олеум та сiрчана кислота  317 618; 120 201 

Послуги з переробки давальницької сировини  1 203 228; 1 145 883 

Iншi  11 700; 11 076 

Всього доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 1 679 303; 1 422 058. 

 

     20. Iншi операцiйнi доходи ,  iншi фiнансовi доходи та iншi доходи (30.09.2021; 30.09.2020): 

Реалiзацiя iнших  оборотних активiв; 2 861; 6 370 

Операцiйна оренда активiв: 1 049; 545 

Операцiйна курсова рiзниця: 5 373; 4 644 

Отриманi штрафи, пенi, неустойки: 65; 7 971 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi: 145; 40 

Оприбуткованi лишки ранiше списаних ТМЦ: 2 471; 1 573 

Доходи вiд закладу харчування: 4 276; 3 768 

Зменшення резерву сумнiвних боргiв: 0; 0 

Реалiзацiя послуг соцiальних закладiв: 8 188; 877 

Iншi операцiйнi доходи: 1 153; 889 

Всього iнших операцiйних доходiв: 25 581; 26 677 

Неоперацiйна курсова рiзниця: -; - 

Безоплатно одержанi активи: -; - 

Доходи вiд оприбуткованих активiв по iнвентаризацiї: 167; 1 229 

Всього iнших доходiв: 167; 1 229 

Iншi фiнансовi доходи: -; - 

Всього iнших  фiнансових доходiв: -; -. 



     21. Витрати (30.09.2021; 30.09.2020): 

Природний газ: 193 933; 158 925 

Електрична енергiя: 299 321;  220 811 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування: 411 058; 393 288 

Сировина, запаснi частини та деталi: 292 765; 219 604 

Змiна в запасах готової продукцiї:  50; -10 138 

Змiна незавершеного виробництва: -2 198; -1 936 

Знос та амортизацiя: 46 881; 40 038   

Податки, крiм податку на прибуток: 38 170; 33 570 

Послуги: 14 096; 10 525 

Iнше: -; - 

Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 1 294 076; 1 064 687 

Транспортнi послуги: 151; 11 022 

Страхування: -; - 

Послуги: 701; 508 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування: 1 816; 2 013         

Пакування: 7 373; 5 478 

Iншi транспортнi послуги: 14 552; 12 434 

Всього витрат на збут 24 593; 31 455 

Страхування: -; - 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування: 87 784; 80 502 

Послуги: 5 101; 3 368 

Електрична енергiя та комунальнi послуги: 5 110; 5 075 

Вiдрядження: 353; 330 

Податки, крiм податку на прибуток: 10 606; 10 228 

Знос та амортизацiя: 1 620; 1 780 

Iнше: 18 050; 18 197 

Всього адмiнiстративних витрат: 128 624; 119 507 

Собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв: 1 605; 5 591 

Збиток вiд курсової рiзницi за мiнусом доходiв: 737; 18 366 

Витрати, пов'язанi з простоюванням: 25 642; 39 439 

Витрати на соцiальну сферу та спонсорську пiдтримку 21 771; 17 352 

Витрати на виплату пiльгових пенсiй 30 405; - 

Штрафи 17 894; 11 

Збиток вiд продажу iноземної валюти  229; 340 

Витрати вiд знецiнення запасiв -; - 

Iнше 12 008; 10 031 

Всього iнших операцiйних витрат 110 291; 91 130 

     Витрати, пов'язанi з простоюванням, включають витрати, коли завод чи окремi цехи не 

працювали: на оплату працi у сумi 14 598 тисяч гривень, витрати на електричну енергiю та 

комунальнi послуги у сумi 1 677 тисяч гривень, амортизацiю у сумi 4 509 тисяч гривень, а також 

iншi витрати у сумi 4 858 тисячi гривень (у 9 мiсяцiв 2020 року вiдповiдно - 19 232 тисяч  

гривень, 3 607 тисяч гривень,  5 665 тисяч гривень та 10 935 тисяч гривень). 

 

     22. Фiнансовi витрати (9 мiсяцiв 2021 року; 9 мiсяцiв 2020 року): 

Збиток вiд неоперацiйної курсової рiзницi -; - 

Витрати вiд дисконтування пiльгових пенсiй 29 427; - 

Вiдсотки за кредит -; - 

Всього витрат 29 427; -. 

 

 



 

     23. Податок на прибуток 

     Компанiя оподатковується в Українi. За 9 мiсяцiв 2021 та 9 мiсяцiв  2020 роках податок на 

прибуток пiдприємств в Українi стягується з суми оподатковуваного прибутку за ставкою 18%  

(9 мiсяцiв 2021 року; 9 мiсяцiв 2020 року): 

Прибуток (збиток) до оподаткування (659 033) ;  (542 213) 

Встановлена законом ставка податку на прибуток 18%; 18% 

Теоретична сума оподаткування за встановленою законом ставкою податку -; - 

Змiна невизнаних тимчасових рiзниць  (22 766); (25 796) 

Витрати (-)/Дохiд (+) з податку на прибуток за 1пiврiччя 2021року -; -. 

     Коригування бухгалтерського прибутку для цiлей розрахунку податку на прибуток 

призводять до виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та 

зобов'язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою податковою базою. Податковий ефект 

змiн цих тимчасових рiзниць показаний далi.  

  (31.12.2020; Вiднесено на прибуток чи збиток; Вiднесено на iнший сукупний дохiд; 30.09.2021): 

 Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування 

Резерв сумнiвних боргiв: 809; (1); -; 808 

Перенесенi податковi збитки: 141 392; (18 183);  -; 123 209 

Вiдстрочений податковий актив: 142 201; (18 184); -; 124 017 

Резерв пiд невизнаний вiдстрочений податковий актив: (142 201); 18 184; -;  (124 017) 

Визнаний вiдстрочений податковий актив: -; -; -; - 

 

(31.12.2019; Вiднесено на прибуток чи збиток; Вiднесено на iнший сукупний дохiд; 30.09.2020): 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування 

Резерв сумнiвних боргiв: 637; -; -; 637 

Перенесенi податковi збитки: 123 394; (15 594);  -; 107 800 

Вiдстрочений податковий актив: 124 031; (15 594); -; 108 437 

Резерв пiд невизнаний вiдстрочений податковий актив:(124 031);   15 594; -; (108 437) 

Визнаний вiдстрочений податковий актив: -; -; -; - 

      Керiвництво вважає, що воно наразi не може пiдтвердити здатнiсть Компанiї генерувати у 

майбутньому достатнiй розмiр оподатковуваного доходу та можливiсть визнання доходу з 

вiдстроченого податку, який виникає вiд тимчасових рiзниць. 

 

     23. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв  

     Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, яка включена до фiнансової 

звiтностi, являє собою суму, на яку можна обмiняти iнструмент в результатi поточної угоди мiж 

зацiкавленими сторонами, вiдмiнною вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї.  

      Для визначення справедливої вартостi використовувались наступнi методи та припущення: 

- Справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової дебiторської та 

кредиторської заборгованостi, а також iнших короткострокових зобов'язань приблизно дорiвнює 

їх балансовiй вартостi в основному з огляду на те, що цi iнструменти будуть погашенi в 

найближчому майбутньому. 

- Справедлива вартiсть кредитiв  та iншої фiнансової заборгованостi, визначається шляхом 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з використанням поточних ставок для 

заборгованостi з аналогiчними умовами, кредитним ризиком та термiнами, якi залишилися до 

погашення. 

     Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до 

вимог МСФЗ 13 "Справедлива вартiсть". Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою 

можна обмiняти iнструмент при операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними 

сторонами, окрiм операцiй примусового або лiквiдацiйного продажу. Оскiльки для бiльшостi 

фiнансових iнструментiв Компанiї не iснує готового доступного ринку, при визначеннi їхньої 



справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на основi поточної 

економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. Оцiнки, 

представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, не обов'язково вiдображають суми, за якi Компанiя 

могла б реалiзувати на ринку повний пакет того або iншого iнструменту.  

     Нижче наведено порiвняння балансової та справедливої вартостi всiх фiнансових 

iнструментiв, що належать Компанiї, i якi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi станом на 

(30.09.2021, Балансова вартiсть, Справедлива вартiсть; 31.12.2020, Балансова вартiсть, 

Справедлива вартiсть): 

    Фiнансовi активи   

Грошовi кошти та їх еквiваленти: 5 293; 5 293; 3 173; 3 173 

Виданi позики: 6 112; 6 112; 6 204; 6 204 

Торгова дебiторська заборгованiсть: 201 202; 201 202; 388 352; 388 352 

Iнша дебiторська заборгованiсть: 2 277; 2 277; 1 688; 1 688 

Фiнансовi зобов'язання  

Торгова кредиторська заборгованiсть 165 687 ; 165 687; 437 269; 437 269 

Iншi поточнi зобов'язання: 1 922 304; 1 922 304;  1 900 490; 1 900 490 

     Фiнансовi активи Компанiї представленi класами "Грошовi кошти та їхнi еквiваленти", 

"Виданi позики" та "Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть" та облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю. Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки 

вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Компанiї, дорiвнює 

їх балансовiй вартостi станом на 30 вересня  2021року та 2020 рiк. 

      Фiнансовi зобов'язання Компанiї представленi торговельною кредиторською заборгованiстю 

та iншими поточними зобов'язаннями та облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 

      Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, торговельна кредиторська заборгованiсть, 

як правило, мають короткострокову природу i керiвництво Компанiї оцiнює їх справедливу 

вартiсть на рiвнi балансової станом на 30 вересня 2021року та 2020 рiк 

      Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi 

      Компанiя оцiнює фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю на кожну дату складання 

звiту про фiнансовий стан. Всi активи i зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, 

класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi: 

- Iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi котирувань цiн на активних 

ринках для iдентичних активiв або зобов'язань - рiвень 1; 

- Iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вiдмiнних вiд котирувань 

цiн, включених до рiвню 1, вихiдних даних, якi спостерiгаються для активу або зобов'язання 

безпосередньо (цiни) або побiчно (похiднi вiд цiн) - рiвень 2; 

- Iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вихiдних даних для активу 

або зобов'язання, якi не грунтуються на спостережуваних ринкових даних (вихiднi данi, якi не 

спостерiгаються на ринку) - рiвень 3. 

      

     Нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок справедливої вартостi активiв та зобов'язань 

Компанiї за справедливою вартiстю: 

 (Справедлива вартiсть: Котирування на активних ринках, Рiвень 1; Значнi спостережнi вихiднi 

данi, Рiвень 2;: Значнi неспостережнi вихiднi данi, Рiвень 3; Разом) станом на  30.09.2021: 

Грошовi кошти та їх еквiваленти :-;5 293; -; 5 293 

Виданi позики: -; 6 112; -; 6 112 

Торгова дебiторська заборгованiсть: -; 201 202; -; 201 202 

Iнша дебiторська заборгованiсть: -; 2 277; -; 2 277 

Торгова кредиторська заборгованiсть:  -; 165 687; -; 165 687 

Iншi поточнi зобов'язання: -; 1 922 304; -; 1 922 304. 

 

 



 

 (Справедлива вартiсть: Котирування на активних ринках, Рiвень 1; Значнi спостережнi вихiднi 

данi, Рiвень 2;: Значнi неспостережнi вихiднi данi, Рiвень 3; Разом) станом на 31.12.2020: 

Грошовi кошти та їх еквiваленти:-; 3 173; -; 3 173 

Виданi позики: -; 6 204; -; 6 204 

Торгова дебiторська заборгованiсть: -; 388 352; -; 388 352 

Iнша дебiторська заборгованiсть: -; 1 688; -; 1 688 

Торгова кредиторська заборгованiсть -; 437 269; -; 437 269 

Iншi поточнi зобов'язання: -; 1 900 490; -; 1 900 490 

     За звiтний перiод переведення мiж рiвнями джерел справедливої вартостi не здiйснювались. 

 

     24. Умовнi та iншi зобов'язання  

Активи у заставi. Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року активи у заставi були 

такими (30.09.2021; 31.12.2020): 

Основнi засоби:  754 663; 709 943 

Запаси: 111 455; 111 455 

Всього активiв у заставi: 866 118; 821 398. 

 

     Питання, пов'язанi з охороною довкiлля. Система заходiв iз дотримання природоохоронного 

законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його 

виконання постiйно переглядається. У випадку виникнення зобов'язань, вони визнаються у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi 

зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також 

судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За поточних правил, 

якi забезпечують дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво Компанiї вважає, що 

суттєвих зобов'язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує. 

 

      25. Управлiння ризиком капiталу  

      Метою Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Компанiї в 

якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та 

вигоди iншим зацiкавленим сторонам. Наразi у Компанiї немає офiцiйної полiтики управлiння 

капiталом. 

      

       26. Подiї пiсля звiтної дати 

       Пiсля 30 вересня  2021 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не 

вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Компанiї. 

        Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена директором виконавчим  та надана Головному 

управлiнню статистики у Сумськiй областi 22 жовтня 2021 року. 

 

 

Директор виконавчий                                                                                      Володимир ВОЛКОВ 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                         Вiктор ТАРАНЕНКО 

 

 

Промiжна фінансова звiтнiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ" за 3 квартал 2021 року не була 

перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою).



ХV. Проміжний звіт керівництва 
     Функцiонування сучасного пiдприємства характеризується певною невизначенiстю та 

динамiчнiстю змiн соцiально-економiчного середовища. Ефективне протистояння пiдприємства 

цим змiнам можливе тiльки за умов здiйснення випереджувальних заходiв, спрямованих на 

збереження конкурентноздатностi та життєдiяльностi, тобто за умов свого постiйного розвитку. 

Характерною ознакою ефективностi пiдприємства є планування власної дiяльностi в 

короткостроковому та довгостроковому перiодах iз врахуванням усiх ризикiв i викликiв.  

      На сьогоднiшнiй день пiдприємство з причини вiдсутностi власних обiгових коштiв 

продовжує працювати за давальницькою схемою. Впродовж 3 кварталу 2021 року важливих 

подiй, якi  б вплинули на промiжну фiнансову звiтнiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ", не 

вiдбувалось. Для успiшної дiяльностi ПАТ "СУМИХIМПРОМ" необхiдно визначити пiдходи 

для проведення детального аналiзу ризикiв, що можуть негативно вплинути на дiяльнiсть 

пiдприємства.  

      За сферою виникнення всi ризики пiдприємства подiляються на зовнiшнi та внутрiшнi.  

      Зовнiшнi ризики - це ризики прямого i непрямого впливу на дiяльнiсть пiдприємства: 

- взаємовiдносини з постачальниками сировини i матерiалiв, враховуючи те що пiдприємство 

отримує експортну сировину для виробництва двоокису титану та лакофарбової продукцiї 

(деревинне борошно, фосфорити, хлористий калiй. сiрка та iн.); 

- законодавство, що регулює дiяльнiсть пiдприємства, 

- дiюча податкова система, враховуючи її непостiйнiсть; 

- непередбаченi дiї органiв державного управлiння та мiсцевого самоврядування; 

- полiтичнi й економiчнi кризовi явища; 

- валютнi ризики, пов'язанi з наявнiстю контрактiв ПАТ  "СУМИХIМПРОМ" з нерезидентами; 

- епiдемiологiчна ситуацiя в свiтi та країнi з поширення  коронавiрусу COVID-19. 

     Вказанi фактори, якi не залежать вiд дiй керiвництва пiдприємства, передбачити в планi 

неможливо. Але для мiнiмiзацiї ризикiв необхiдно страхувати постачання матерiальних ресурсiв, 

стабiлiзувати в цiновому планi реалiзацiю продукцiї. 

     Внутрiшнi ризики можна подiлити на групи, що пов`язанi з управлiнням пiдприємством, 

виробничою дiяльнiстю, ресурсами та їх використанням.  

     Фiнансовi ризики. У загальному портфелi ризикiв чiльне мiсце вiдводять групi фiнансових 

ризикiв. Це ризики пов'язанi з ймовiрнiстю пiдвищення курсу валют, впливом iнфляцiї, 

зростанням вiдсоткової ставки. В цiй групi за ступенем небезпеки вирiшальну роль вiдiграє 

ризик зниження фiнансової стiйкостi. Цей ризик генерується неефективною структурою 

капiталу, тобто високим значенням коефiцiєнта спiввiдношення позичених i власних коштiв.  

      У процесi формування ефективної полiтики управлiння ризиком зниження фiнансової 

стiйкостi пiдприємства особливу увагу слiд придiлити профiлактичним заходам i системi 

внутрiшнього страхування. 

      Для мiнiмiзацiї i уникнення  ризику зниження фiнансової стiйкостi пiдприємства можливi 

наступнi профiлактичнi заходи: 

- встановлення мiнiмального розмiру високолiквiдних активiв у складi майна пiдприємства; 

- пiдвищення рiвня лiквiдностi активiв шляхом збiльшення питомої ваги оборотних активiв; 

- отримання вiд контрагентiв певних гарантiй при наданнi їм комерцiйного кредиту; 

- скорочення перелiку форс-мажорних обставин у контрактах iз покупцями готової продукцiї, 

що дасть змогу, у свою чергу, суттєво зменшити ризик виникнення безнадiйної дебiторської 

заборгованостi; 

- диверсифiкацiя валютного портфелю за рахунок вибору для проведення зовнiшньоекономiчних 

операцiй кiлькох валют. 

     Отже, за допомогою створення ефективної системи внутрiшнього страхування  та 

запровадження профiлактичних заходiв можна оперативно нейтралiзувати ризик зниження 

фiнансової стiйкостi пiдприємства у складних умовах, що, в свою чергу, сприятиме змiцненню 

як фiнансової, так i загальної стiйкостi пiдприємства. 



 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
      Промiжна фiнансова звiтнiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ" була пiдготовлена у вiдповiдностi з 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). Промiжна фiнансова звiтнiсть мiстить достовiрне 

та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 

емiтента. При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на своєму 

кращому знаннi i розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, 

фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю промiжну звiтнiсть, якi були випущенi та вступили 

в силу на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.  

 

     Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв, 

з якими стикається емiтент у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

 


