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"МОТОР СІЧ" за 2012 рік

Голові ради директорів АТ "МОТОР СІЧ"

1. Звіт  щодо попередньої фінансової звітності
Ми  провели  аудит попередньої  фінансової  звітності  публічного  акціонерного 

товариства "МОТОР СІЧ" (скорочена назва - АТ "МОТОР СІЧ"; код по ЄДРПОУ - 14307794, 
місцезнаходження - 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15, що додається. 

Перевірці підлягали:  баланс станом на 31.12.2012 р., звіти про фінансові результати, 
про рух грошових коштів і про власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також 
стислий виклад суттєвих принципів облікової політики та інші примітки до річної фінансової 
звітності  АТ  "МОТОР  СІЧ",  що  містять  інформацію,  яка  пояснює  вплив  переходу  з 
попередньо  застосованих  П(С)БО  на  МСФЗ  (надалі  разом  –  „попередня  фінансова 
звітність”).

Попередню фінансову звітність складено управлінським персоналом із використанням 
вказаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на 
застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 „Перше застосування МСФЗ.

Цю  попередню  звітність  складено  з  метою  формування  інформації,  яка  буде 
використана  для  підготовки  порівняльної  інформації  при  підготовці  першої  фінансової 
звітності  за  МСФЗ станом  на  31.12.2013  року  з  урахуванням  можливих  коригувань,  які 
будуть  зроблені  в  разі  змін  вимог  стандартів  та  тлумачень,  що  будуть  використані  при 
складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.    

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал  несе  відповідальність  за  складання  та  достовірне  подання 

цієї  попередньої  фінансової  звітності  згідно  з  вищезазначеною  концептуальною  основою 
спеціального  призначення,  наведеною  у  примітках.  Управлінський  персонал  також  несе 
відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки.



Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згідно з вимогами Закону України 
"Про аудиторську діяльність", міжнародних стандартів аудиту та з урахуванням Положення щодо 
підготовки  аудиторських  висновків,  які  подаються  до  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та 
фондового ринку при розкритті інформації  емітентами та професійними учасниками фондового 
ринку,  затвердженого рішенням Державної комісії  з цінних паперів та фондового ринку від 19 
грудня 2006 року № 1528 та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами 
цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360.

У відповідності до цих вимог нашими обов’язками є дотримання відповідних етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит  передбачає  виконання  аудиторських  процедур  для  отримання  аудиторських 
доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансовової звітності внаслідок 
шахрайства  або  помилок.  Виконуючи  оцінку  цих  ризиків,  аудитор  розглядає  заходи 
внутрішнього  контролю,  що  стосуються  складання  та  достовірного  подання  суб’єктом 
господарювання  фінансової  звітності,  з  метою  розробки  аудиторських  процедур,  які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю  суб’єкта  господарювання.  Аудит  включає  також  оцінку  відповідності 
використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Використана у 2012 році облікова політика, що встановлена  наказом ВАТ "МОТОР 

СІЧ"  № 41 від  20  січня  2012  року  "Про  організацію  бухгалтерського  обліку  та  облікову 
політику підприємства", не змінювалась протягом 2012 року. Облікова політика в основному 
відповідала  концептуальній  основі  спеціального  призначення,  що  ґрунтується  на 
застосуванні  вимог МСФЗ,  за  винятком положень, щодо спрощеного методу нарахування 
амортизації  вартості  основних  засобів,  первісна  вартість  яких  не  перевищує  2 500  грн. 
Застосування такого  методу амортизації основних засобів не передбачено вимогами МСФЗ. 
Відповідно  балансову  оцінку  таких  основних  засобів,  яка  станом  на  31.12.2012  року 
становить 67,3 млн.грн., та сумму їх амортизації за 2012 рік не можна визнати такими, що 
відповідають  вимогам  МСФЗ.  Ми  не  мали  змоги  визначити  кількісні  характеристики 
необхідних коригувань балансової оцінки таких основних засобів станом на 31.12.2012 року 
та  їх  амортизації  за  2012  рік,  тому  що  вибір  метода  амортизації  має  здійснюватись 
управлінським персоналом підприємства, яке подає звітність, а також тому що необхідна для 
розрахунку  амортизації  інформація  не  зберігається  (наприклад,  інформація  щодо  початку 
експлуатації конкретних об’єктів таких основних засобів).  

Фінансові  звіти  подано  з  використанням  форм,  які  встановлено  національними 
стандартами  бухгалтерського  обліку  України  та  не  можуть  бути  визнані  у  повній  мірі 
відповідними вимогам МСБО.

У  статті  інший  додатковий  капітал  балансу  відображено  переоцінену  первісну 
вартість необоротних матеріальних активів  у сумі 34 535  тис.  грн.,  які  є  об’єктами права 
державної  власності,  що не  ввійшли до статутного капіталу  АТ “МОТОР СІЧ” у процесі 
приватизації  (корпоратизації).  Згідно  з  вимогами  П(С)БО  у  цій  статті  відображається 
залишкова вартість таких активів. Згідно з вимогами МСФЗ в балансі необхідно визнавати 
довгострокові  зобов’зання  у  сумі,  що  дорівнює  справедливій  вартості  таких  активів. 
Відповідно  інший  додатковий  капітал  завищено  на  34  535  тис.  грн.,  нерозподілений 
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прибуток  занижено  на  сумму  амортизації  таких  активів,  а  довгострокові  зобов’зання 
занижено на справедливу вартість цих активів.  

Під час аудиту не отримано доказів обміну інформацією про прибутковість операцій 
між  АТ  “МОТОР  СІЧ”,  дочірніми  та  асоційованими  підприємствами,  необхідною  для 
виключення нереалізованого прибутку (збитку)  з  консолідованої  звітності  та  відповідного 
коригування вартості нереалізованих станом на 31.12.2012 року активів, що були придбані 
при здійсненні  таких  операцій.   Ми не  мали змоги отримати  всієї  необхідної  фінансової 
інформації  щодо  відображення  зазначених  операцій  в  обліку  дочірніх  та  асоційованих 
підприємств.  Відповідно  ми  не  мали  змоги  визначити  точні  кількісні  характеристики 
необхідних  коригувань  прибутку  від  зазначенних  операцій,  нереалізованних  активів  та 
оцінки  інвестицій  в  капітал  асоційованих  підприємств.  В процесі  виконання  аналітичних 
аудиторських  процедур  визначено  орієнтовну  суму  необхідного  зменшення  чистого 
прибутку у попередній фінансовій звітності за 2012 рік та вартості нереалізованих станом на 
31.12.2012 року активів, яка становить близько 12 млн.грн.   

Порядок  документообігу АТ  "МОТОР  СІЧ"  не  забезпечує  відображення  частини 
витрат  на  придбання  товарів,  робіт,  послуг  у  звітному  періоді,  у  якому  їх  фактично 
здійснено.  При  цьому  не  здійснюється  коригування  показників  фінансової  звітності  по 
інформації  щодо  таких  витрат,  отриманій  до  затвердження  цієї  звітності  та  сальдо 
нерозподіленого прибутку на початок відповідного періоду на суму витрат минулого року, 
що  перевищує  встановлений  обліковою політикою рівень  суттєвості.  За  цих обставин  не 
повністю забезпечено дотримання принципу відповідності доходів та витрат при визначенні 
фінансових  результатів  окремих  звітних  періодів,  а  на  кожну  дату  балансу  на  вартість 
несвоєчасно  відображених  товарів,  робіт,  послуг  занижено  кредиторську та\або  завищено 
дебіторську  заборгованність  постачальників,  завищено  нерозподілений  прибуток  та\або 
занижено вартість запасів. Кількісне визначення фінансового впливу зазначених відхилень є 
не  можливим,  внаслідок відсутності  на  момент завершення  аудиту  інформації  про повну 
вартість,  характеристики та постачальників  всіх несвоєчасно відображених товарів,  робіт, 
послуг. 

Разом  з  тим  у  2012  році  встановлено  окремі  факти  несвоєчасного  подання  для 
відображення  в  обліку інформації  щодо виконаних  робіт  та  надання  послуг  за  кордоном 
України.  За  цих  обставин  ми  не  можемо  виключити  ймовірності  заниження  доходів  від 
реалізації  робіт,  послуг  у  попередній  фінансовій  звітності  за  2012  рік  та  відповідного 
заниження  дебіторської  та\або  завищення  кредиторської  заборгованності  покупців, 
заниження  нерозподіленого  прибутку  станом  на  31.12.2012  року.  Кількісне  визначення 
можливого фінансового впливу зазначених відхилень є не можливим, внаслідок відсутності 
на момент завершення аудиту інформації  про повну вартість,  характеристики та покупців 
всіх реалізованих, але невідображених у звітності робіт, послуг. 

Решта  відхилень  від  встановленого  МСФЗ  порядку  відображення  окремих 
господарських  операцій  у  фінансовій  звітності,  які  було  виявлено  під  час  проведення 
аудиторської  перевірки,  мають обмежений вплив на стан справ  товариства  в  цілому і  не 
змінюють його дійсного фінансового стану.

Умовно-позитивна думка
На  нашу  думку,  за  винятком  впливу питань,  про  які  йдеться  у  параграфі 

„Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”,  попередня фінансова звітність 
станом на 31.12.2012 року та за рік, що закінчився на цю дату, складена в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, наведеною у 
примітках,  включаючи  припущення  управлінського  персоналу  щодо  стандартів  та 
тлумачень,  що,  як  очікується,  будуть  чинними,  та  облікових  політик,  що,  як 
очікується,  будуть прийняті  на дату,  коли управлінський персонал підготує перший 
повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.   
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Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на  примітку,  яка  поянює ймовірність  внесення  коригувань  у 

вхідні залишки балансу на 01.01.2012 року та попередню фінансову звітність за 2012 рік 
під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом 
на  31.12.2013  року.  Також  звертаємо  увагу  на  те,  що  тільки  повний  пакет  фінансової 
звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (звіти про фінансовий стан), по два Звіти про 
фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про 
власний  капітал,  і  відповідні  примітки  (в  тому  числі  порівняльну  інформацію  до  всіх 
приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового 
стану АТ "МОТОР СІЧ", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів 
згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню  фінансову  звітність  АТ  "МОТОР  СІЧ"  складено  в  процесі  зміни 
концептуальної основи з П(С)БУ на МСФЗ. Таким чином,  попередня фінансова звітність 
АТ "МОТОР СІЧ" може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт  незалежного  аудитора  може бути  представлено 
відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

2. Висновок щодо вимог  інших законодавчих та нормативних актів
Додатково до висловлення думки про фінансову звітність і відповідно до п. 2 Розділу 

ІІ Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними 
учасниками фондового ринку та п. 2.7 Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами  цінних  паперів нашим  обов’язком  є  висловлення  думки  стосовно  наступної 
інформації:

2.1. Більшу частину активів АТ "МОТОР СІЧ" у бухгалтерському обліку та звітності, 
на нашу думку, класифіковано та оцінено відповідно до МСФЗ, а саме:

2.1.1.  Основні  засоби,  нематеріальні  активи,  інвестиційна  нерухомість  та  інші 
необоротні матеріальні активи та їх знос (I розділ активу форми № 1 "Баланс", та відповідні 
примітки)  в  суттєвих  аспектах  оцінені  достовірно,  за  винятком  вказаних  у  параграфі 
„Підстава для висловлення умовно-позитивної думки” цього висновку:

-  основних засобів, первісна вартість яких не перевищує 2 500 грн.;
-  необоротних  активів,  придбаних  в  результаті  операцій  між  АТ  “МОТОР  СІЧ”, 

дочірніми та асоційованими підприємствами.  
Методи визначення зносу (амортизації) основних засобів та нематеріальних активів 

продовж  звітного  періоду  були  незмінними  і  відповідали  обраній  товариством  обліковій 
політиці  та  за  винятком  методу  встановленому  для  засобів,  первісна  вартість  яких  не 
перевищує  2 500  грн.,  відповідали  вимогам  МСБО  16  "Основні  засоби", МСБО  38 
"Нематеріальні активи".

2.1.2. Склад і структура фінансових інвестицій розкриті в рядках 040, 045, 220 Форми 
№ 1 "Баланс" та у відповідних примітках. 

Оцінка фінансових інвестицій за винятком впливу операцій між АТ “МОТОР СІЧ” з 
дочірніми та  асоційованими підприємствами, про який йдеться у  параграфі  „Підстава  для 
висловлення  умовно-позитивної  думки”  цього  висновку,  в  суттєвих  аспектах  відповідала 
вимогам МСБО 32, 39 «Фінансові інструменти».

2.1.3. Інформацію щодо запасів розкрито у рядках 100-140 форми № 1 "Баланс" та у 
відповідних примітках. Порядок визнання і первісної оцінки запасів, в основному, відповідав 
вимогам МСБО 2 "Запаси". 

Як зазначено у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки” цього 
висновку під час здійснення аудиту отримано докази заниження оцінки запасів станом на 
31.12.2012 року внаслідок несвоєчасності визнання частини запасів активами та завищення 
оцінки  запасів  внаслідок  не  проведення  необхідних  коригувань  вартості  нереалізованих 
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запасів,  які  були  придбані  в  результаті  операцій  між  АТ  “МОТОР  СІЧ”,  дочірніми  та 
асоційованими підприємствами .

Методи оцінки вибуття запасів протягом 2012 року залишались незмінними. 
2.1.4. Визнання,  облік  і  оцінка  дебіторської  заборгованості  за  винятком  впливу 

зазначеного  у  параграфі  „Підстава для висловлення умовно-позитивної  думки” невчасного 
визнання витрат та доходів здійснювались відповідно до вимог МСФЗ. 

2.2.  Визнання, облік і оцінка зобов’язань в основному здійснювались відповідно до 
вимог МСФЗ.

Як зазначено у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки” цього 
висновку,  внаслідок  несвоєчасного  визнання  частини  зобов’язань  можливим є  заниження 
оцінки  поточних  зобов’язань,  а  внаслідок  несвоєчасного  визнання  частини  доходів 
можливим є завищення оцінки зобов’язань за отриманими авансами станом на 31.12.2012 
року.

2.3. Інформацію щодо власного  капіталу  АТ "МОТОР СІЧ"  розкрито  в  основному 
згідно з вимогами МСФЗ.

Статутний капітал товариства було сформовано згідно Статуту в розмірі 280’528’650 
грн.,  розподілено  на  2’077’990  простих  іменних  акцій  номінальною  вартістю  135  грн.  і 
сплачено повністю  (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 142/1/01 від 28.03.2001 р., 
видано ДКЦПФР). У 2012 році розмір Статутного капіталу не змінювався. 

Неоплачений капітал станом на 31.12.2012 р. відсутній.
Облік  вилученого  капіталу  здійснювався  згідно  з  вимогами  МСФЗ.  Станом  на 

31.12.2012 року по цій статті відображено власні акції, придбані дочірніми підприємствами 
групи. 

У 2012  році додатковий  вкладений  збільшено  за  рахунок  реалізації  раніше 
викуплених власних акцій.

У 2012 резервний капітал збільшено згідно з рішенням зборів акціонерів за рахунок 
отриманого чистого прибутку.   

Зміни  іншого  додаткового  капіталу  у  2012  році  спричинено  змінами  оцінки 
фінансових інвестицій у капітал асоційованих підприємств, які було здійснено в іноземній 
валюті, внаслідок зміни курсу такої іноземної валюти та змінами відповідних компонентів 
капіталу асоційованих підприємств.

Як зазначено у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки” цього 
висновку інший додатковий капітал завищено,  а  нерозподілений  прибуток  занижено  на 
34 535 тис. грн.  

Внаслідок  решти  зазначених  у  параграфі  „Підстава  для  висловлення  умовно-
позитивної думки” цього висновку відхилень неможливо виключити ймовірність завищення 
або  заниження  чистого  прибутку  за  2012  рік  та  нерозподіленого  прибутку  станом  на 
31.12.2012 року.

2.4.  Вартість чистих активів АТ "МОТОР СІЧ", розрахована згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року 
№ 485 станом на 31 грудня 2012 року навіть з урахуванням необхідних коригувань суттєво 
перевищувала Статутний капітал товариства, що відповідає вимогам законодавства. 

2.5. Під час здійснення аудиту отримано підвердження управлінського персоналу АТ 
"МОТОР СІЧ" того, що у 2012 році не відбулися події, що у відповідності до частини першої 
статті  41  Закону  України  „Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок”  можуть  вплинути  на 
фінансово-господарський стан  АТ  "МОТОР СІЧ " та призвести до значної  зміни вартості 
його цінних паперів.  

2.6. Інша  інформація,  яку  АТ  "МОТОР  СІЧ"  має  наміри  розкрити  та  подати  до 
НКЦПФР  разом  з  фінансовою  звітністю,  не  містить  суттєвих  невідповідностей  даним 
фінансової звітності, що підлягала аудиту.
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2.7. У 2012 році виконувались три значних правочинів (10 і більше відсотків вартості 
активів останьої фінансової звітності на момент їх вчинення), рішення щодо вчинення яких у 
відповідності до положень Статуту та вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 
були прийняті наглядовою радою АТ "МОТОР СІЧ ". 

2.8. Органами корпоративного управління АТ "МОТОР СІЧ" є: 
загальні збори акціонерів – вищий орган;
наглядова рада – контролюючий та регулюючий орган;
рада директорів – виконавчий орган;
ревізійна комісія – контрольний орган. 
Порядок  утворення  органів  управління,  їх  компетенція  та  порядок   роботи,  що 

визначені Статутом АТ "МОТОР СІЧ" та відповідними положеннями, відповідають вимогам 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Під час здійснення аудиту не отримано свідоцтв щодо створення комітету з питань 
аудиту чи запровадження посади внутрішнього аудитора згідно з вимогами ст.  56 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

2.9.  Ідентифікація  та  оцінка  ризиків  суттєвого  викривлення  фінансової  звітності 
внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». В процесі аудиту не ідентифіковано 
обставин, що свідчать про можливість шахрайства 

2.10. Фактичний фінансовий стан АТ "МОТОР СІЧ" станом на 31 грудня 2012 року 
характеризується такими показниками:
№ п/п   Показники На 31.12.2012 р. Норматив
1. Коефіцієнт загальної ліквідності 2,78 1,0 - 2,0
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,34 0,25 - 0,5
3. Коефіцієнт фінансової стійкості 0,67 0,25 – 0,5
4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,49 0,5 - 1,0

Інформація про аудиторську фірму
Повне  найменування:  приватне  підприємство  аудиторська  фірма  „Запоріжаудит. 

Податки. Право”; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13625523; місцезнаходження: 69063, м. 
Запоріжжя,  провулок  Тихий,  будинок  8,  телефон  (факс):  (061) 764-22-83;  дата  державної 
реєстрації 21.01.1994р.; номер запису до ЄДР 1 103 145 0000 029324; свідоцтво про внесення 
до  Реєстру  аудиторських  фірм:  №  0057  від  26  січня  2001  року,  термін  дії  Свідоцтва 
продовжено до 04.11.2015 р. 

Дата і номер договору на проведення аудиту: Договір № 2729/09-Д від 10 квітня 
2009 року,  додаткова угода № 1 від 31 травня до договору 2729/09-Д від 10 квітня 2009 
року.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:  з  21 травня 2012 по 29 
квітня 2013 року.

Директор ПП АФ "Запоріжаудит. Податки. Право",
аудитор                                                                                                                     Л.Ю. Білюшова
(сертифікат серії "А" № 000053 від 23.12.93 р., строк дії продовжено до 23.12.2017 р. 

рішенням АПУ від 27.09.2007 р. № 260/2)
аудитор                                                                                І.М. Верлинський
(сертифікат серії "А" № 003645 від 14.02.95р., строк дії продовжено до 14.02.2014р. 

рішенням АПУ від 29.01.2009 р. № 198/3)
Дата аудиторського висновку:  29 квітня 2013 року. 
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КОМПЛЕКТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Баланс

станом на 31 грудня 2012 року 
(в тисячах українських гривень)

Актив № 
примітки

На початок звітного 
періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 7 441 312
Основні засоби 8 3 551 064 4 114 260
Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі 
в капіталі інших підприємств  274 426 286 092

інші фінансові інвестиції  10, 11 22 231 13 459
Довгострокова дебіторська 
заборгованість  8 246 15 403
Інвестиційна нерухомість  12 29 600 32 368
Інші необоротні активи  - 166
Усього за розділом І  3 886 008 4 462 060 

ІІ. Оборотні активи    
 Запаси 13 3 372 050 4 424 839
Торговельна та інша дебіторська 
заборгованність 14 1 675 739 1 645 286
Поточні фінансові інвестиції 10 79 657 657 840
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 371 430 218 230
Інші оборотні активи  46 005 69 298
Усього за розділом ІІ  5 544 881 7 015 493

III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття  26 936 1 223

Баланс  9 457 825 11 478 776

Пасив № 
примітки

На початок звітного 
періоду 

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал      

Зареєстрований капітал 16 280 529 280 529
Додатковий  вкладений капітал  172 731 408 078
Інший додатковий капітал 45 496 44 144
Резервний капітал  70 763 73 934
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)  

5 267 008 6 833 325

Вилучений капітал  -32 151 -27 273
Накопичена курсова різниця 1440 1742
Усього за розділом І  5 805 816 7 614 479
Частка меншості  30 195 32 232

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення  

  

Відсрочені податкові зобов’язання  199 186 108 263
Пенсійні зобов’язання  339 772 356 538
Довгострокові кредити банків  17 72 721 44 596
Інші довгострокові  зобов’язання  25 908 27 141
Довгострокові забезпечення  8 409 9 803
Цільове фінансування  529 733 703 783
Усього за розділом ІІ  1 175 729 1 250 124

III. Поточні зобов’язання  і 
забезпечення  
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Короткострокові кредити банків 17 300 327 451 769
Векселі видані 18 3 829 4 829
Поточна кредиторська заборгованість 
за довгостроковими зобов’язанями

29 463 30 266

Торговельна та інша кредиторська 
заборгованність 18 

2 076 315 2 001 627

Доходи майбутніх періодів  214 457
Інші поточні зобов’язання  35 937 92 993
Усього за розділом III  2 445 871 2 581 941
Баланс  9 457 825 11 478 776

Звіт про фінансові результати за рік, 
що закінчився 31 грудня 2012 року

 (в тисячах українських гривень)

Стаття № 
примітки За звітний період

1 2 3
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 1       8 085 335
Податок на додану вартість          150 112
Інші вирахування з доходу              6 847
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 7 928 376 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2 (  4 650 385 )
Валовий: 
Прибуток     3 277 991
Інші операційні доходи 5       5 292 407
Адміністративні витрати 3 (     566 479 )
Витрати на збут 4 (     399 498 )
Інші операційні витрати 5 (  5 321 059 )
Фінансові результати від операційної діяльності: 
Прибуток     2 283 362
Доход від участі в капіталі            24 367
Інші фінансові доходи 5            22 049
Інші доходи1            27 509
Фінансові витрати 5 (       49 743 )
Витрати від участі в капіталі (            7 392)
Інші витрати (       46 632 )
Фінансові результати від звичайної діяльності 
до оподаткування: 
прибуток 6 2 253 520
Податок на прибуток від звичайної діяльності 644 993
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
прибуток     1 608 527
Частка меншості            -10 942
Чистий: 
прибуток     1 619 469
збиток  

 

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

(в тисячах українських гривень)

Стаття  № 
примітки

За звітний період

2



1 2 3
I. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності
 

 
Надходження від:   
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  1 914 166
Погашення векселів одержаних   
Покупців і замовників авансів  5 636 289
Повернення авансів  57 413
Установ банків відсотків за поточними рахунками  10 982
Бюджету податку на додану вартість  471 495
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

 
618

Отримання субсидій, дотацій  14 917
Цільового фінансування  4 825
Боржників неустойки (штрафів, пені)   
Інші надходження  4 575 967
Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг) 1 184 032
Авансів  4 257 810
Повернення авансів  19 845
Працівникам  913 243
Витрат на відрядження  130 397
Зобов’язань з податку на додану вартість  19 959
Зобов’язань з податку на прибуток  82 894
Відрахувань на соціальні заходи  454 464
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

 169 761

Цільових внесків  37 880
Інші витрачання  4 548 026
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  868 361
Рух коштів від надзвичайних подій   
Чистий рух коштів від операційної діяльності  868 361

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності

 
 

Реалізація:   
 фінансових інвестицій  212 771
 необоротних активів  168 645
 майнових комплексів   
Отримані:   
 відсотки  3 449
 дивіденди  2 424
Інші надходження  58 972
Придбання:   

Стаття № 
примітки 

За звітний період

1 2 3
 фінансових інвестицій  619 767
 необоротних активів  707 251
 майнових комплексів   
Інші платежі  157 222
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  -1 037 979
Рух коштів від надзвичайних подій   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  -1 037 979
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III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності

 
 

Надходження власного капіталу  51 648
Отримані позики  509 376
Інші надходження  1 712
Погашення позик  535 339
Сплачені дивіденди  25 017
Інші платежі  2 325
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  55
Рух коштів від надзвичайних подій   
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  55
Чистий рух коштів за звітний період  -169 563
Залишок коштів на початок року  371 430
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  16 363
Залишок коштів на кінець року 15 218 230
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Звіт про зміни у капіталі за рік,
який закінчився 31 грудня 2012 року

(в тисячах українських гривень)

№ 
при-

мітки

Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподі-
лений 

прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Накопичені 
курсові 
різниці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1
Залишок на початок року  280 529    172 731 45 496 70 763 5 259 767  -32 151 1 440

Коригування:
Зміна облікової політики  

        

Виправлення помилок       7 241   
Інші зміни          
Скоригований залишок на 
початок року  

280 529  172 731 45 496 70 763 5 267 008  -32 151 1 440

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів  

        

Уцінка основних засобів          
Дооцінка незавершеного 
будівництва  

        

Уцінка незавершеного 
будівництва          

Дооцінка нематеріальних 
активів          

Уцінка нематеріальних активів          
          

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період  

     1 619 469   

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)  

     -49 981   
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Спрямування прибутку до 
статутного капіталу  

        

Відрахування до Резервного 
капіталу  

    3 171 -3 171   

          

Внески учасників:
Внески до капіталу  

        

Погашення заборгованості з 
капіталу  

        

          

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)  

        

Перепродаж викуплених акцій 
(часток)    235 347     4 878

Анулювання викуплених акцій 
(часток)          

Вилучення частки в капіталі          
Зменшення номінальної 
вартості акцій          

Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих 
збитків  

        

Інші зміни     -1352     302
Разом змін в капіталі    235 347 -1352 3 171 1 566 317  4 878 302
Залишок на кінець року  280 529  408 078 44 144 73 934 6 833 325  -27 273 1 742
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Примітки до консолідованої фінансової звітності АТ „МОТОР СІЧ” за рік, що 
закінчився 31 грудня 2012 року.

1. Організація
Публічне акціонерне товариство „МОТОР СІЧ” (надалі - Підприємство) засноване 

у 1994 році. Місце проведення реєстрації: Виконавчий комітет Запорізької міської ради. Дата 
проведення державної реєстрації: 25.05.1994 року.

Підприємство  знаходиться  у  місті  Запоріжжя,  проспект  Моторобудівників,  15 
Україна.

Цю консолідовану фінансову звітність складено для Підприємства та його дочірніх 
підприємств (надалі разом – Група).

Основними видами діяльності, якими займається Група є: 
виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
виробництво інших готових металевих виробів;
допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
забір, очищення та постачання води;
механічне оброблення металевих виробів;
виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
будівництво житлових і нежитлових будівель.

Станом на 31 грудня 2012 р. кількість працівників Групи становила 27 688 чоловік. 
Станом на 31 грудня 2012 акціями підприємства володіли:

                                                             Чисельність      Кількість акцій (шт.)                  % 
Юридичні особи                                      250                        1 642 196                          79,03
Фізичні особи                                         7065                           435 794                          20,97
Разом:                                                     7315                         2 077 990                        100,00
                 

Інформація  щодо структурних підрозділів Групи: 

Сніжнянський машинобудівний завод   м. Сніжне
Волочиський машинобудівний завод  м. Волочиськ
Профілакторій «Райдуга» м. Волочиськ
Запорізький машинобудівний завод м. Запоріжжя
Первомайський агрегатний завод м. Первомайськ
Лубенський верстатобудівний завод м. Лубні
Київський агрегатний завод м. Київ
Пансионат з лікуванням «Горизонт» м. Алушта
Оздоровчий комплекс «Мотор» м. Приморськ
Оздоровчий комплекс «Прибій» м. Приморськ
Оздоровчий комплекс «Маяк» Вільнянський р-н
Санаторій-профілакторій Вільнянський р-н
Спортивний комплекс  м. Запоріжжя
Центр дошкільної освіти м. Запоріжжя
Авіаційна компанія м. Запоріжжя
Медико-санітарна частина м. Запоріжжя
Фірмовий салон м. Запоріжжя
Комбінат харчування м. Запоріжжя
Представництво в Індії  м. Делі
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Представництво в Білорусі м. Мінськ
Представництво в м. Москва

Інформація  щодо дочірніх підприємств Групи:

Назва

Сукупна частка АТ 
„МОТОР СІЧ” з 

урахуванням 
опосередкованої частки 

інших підприємств Групи 
станом на 31.12.2012 р., 

%

Основний вид діяльності

ДП «Гуляйпільський 
машинобудівний завод" 
АТ "Мотор Січ"

100,000 Механічне оброблення 
металевих виробів

ДП «Гуляйпільський 
механічний завод» АТ 
"Мотор Січ" 

100,000
Виробництво повітряних і 
космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування

ДП "Лебединський 
моторобудівний завод 
АТ "Мотор Січ"

100,000 Виробництво радіаторів і котлів 
центрального опалення

ТОВ «Вінницький 
авіаційний завод» 100,00

Виробництво повітряних і 
космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування

ТОВ «ВКП 
Гандбольний клуб 
«Мотор»

100,00 Оптова торгівля одягом і 
взуттям

ПрАТ 
«Телерадіокомпанія 
«Алекс»                

100,00
Виробництво кіно- та 
відеофільмів, телевізійних 
програм

«Мотор Січ Міддл Іст» 100,00 Консультації з питань комерційнрї 
діяльності й керування

ТОВ «Фірма «Мотор-
Ділер» 99,984 Посередництво за договорами 

по цінних паперах або товарах
ТОВ «Співдружність 
буд» 99,740 Будівництво житлових і 

нежитлових будівель

ТОВ «Авіа Січ» 97,000 Виробництво інших кранів і 
клапанів

ТОВ «Первомайский 
агрегатній завод» 93,000

Виробництво двигунів і турбін, 
крім авіаційних, 
автотранспортних і 
мотоциклетних двигунів

ТОВ «Мотор Форс» 90,910 Оптова торгівля іншими 
машинами й устаткуванням

ПрАТ «Торговий дім 
«Олена» 87,200 Надання в оренду інших машин, 

устаткування та товарів
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ПрАТ «Запорізький 
рибокомбінат» 72,733 Прісноводне рибальство

ТОВ «Вертольоти 
Мотор Січ» 55,000

Виробництво повітряних і 
космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування

ВАТ «Оршанський 
авіаремонтнний завод" 59,500

Виробництво повітряних і 
космічних літальних апаратів, 
супутнього устаткування

ПрАт «Тера-Гарант» 52,831
Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна

ТОВ «Медіа партнер» 51,000 Видання газет

ТОВ «Південно-східний 
зерновий термінал» 49,000

Оптова торгівля зерном, 
необробленим тютюном, 
насінням і кормами для тварин

ТОВ «Южний 
термінал» 39,650

Роздрібна торгівля залізними 
виробами, будівельними 
матеріалами та санітарно-
технічними виробами в 
спеціалізованих магазинах

2.  Основні положення облікової політики

Основа  підготовки  інформації. Цю консолідовану  фінансову  звітність  за 
Міжнародними  стандартами  фінансової  звітності  (надалі  –  МСФЗ)  станом  на 
31 грудня 2012 року складено керівним персоналом Групи з метою використання при 
складанні звітності у відповідності до вимог МСФЗ за 2013 фінансовий рік. 

Група  не  складала  консолідовану  фінансову  звітність  згідно  з  національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (надалі - П(С)БУ) станом на 31 
грудня 2011 року.

При підготовці цієї  консолідованої фінансової звітності за МСФО керівний персонал 
Групи застосовував  міжнародні  стандарти фінансової  звітності  (МСФЗ),  міжнародні 
стандарти  бухгалтерського  обліку  (МСБО)  та  тлумачення,  розроблені  Комітетом  з 
тлумачень  міжнародної  фінансової  звітності  в  редакції,  що  оприлюднена  на  сайті 
Міністерства фінансів України станом на 31.12.2012 р. Для виконання окремих вимог 
цих стандартів необхідним є запровадження складних організаційно-технічних заходів. 
При цьому застосування цих вимог не у всіх випадках вплив на показники фінансової 
звітності буде мати суттєвий характер. Тому ці окремі вимоги, інформацію щодо яких 
надано у відповідних розділах цих Приміток, передбачено застосувати при складанні 
консолідованої  фінансової  звітності  за  2013  рік  з  відповідним  корегуванням 
порівняльної інформації за 2012 рік.  

Однак не можливо виключити ймовірність того, що станом на 31.12.2013 року - дату 
підготовки першої повної консолідованої фінансової звітності Групи за МСФЗ, оприлюднені 
на сайті Міністерства фінансів України МСФЗ зазнають суттєвих змін.

За  цих  обставин  консолідовану  фінансову  звітність  за  2012  рік  необхідно  буде 
корегувати згідно з новими вимогами МСФЗ. 

Оскільки Група впроваджує МСФЗ вперше, компоненти консолідованої  фінансової 
звітності станом на 31.12.2012 року, окрім показників звіту про фінансовий стан (балансу) 
станом  на  31.12.2012  року,  не  містить  порівняльної  інформації  за  попередній  період. 
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Відповідно, ця консолідована фінансова звітність не може вважатися повним комплектом 
консолідованої фінансової звітності за МСФЗ.

Цю  консолідовану  фінансову  звітність  за  МСФЗ  підготовано  згідно  з  принципом 
подальшого  безперервного  функціонування,  який  передбачає  безперервність  діяльності, 
реалізацію активів та погашення зобов’язань.

Фінансову звітність подано у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.
Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складено на 

основі бухгалтерських записів, що здійснювались згідно з законодавством України, шляхом 
трансформації  з  внесенням  корегувань,  проведенням  перекласифікації  статей  з  метою 
достовірного подання інформації згідно з вимогами МСФЗ. 

Звіряння власного капіталу та прибутку

Узгодження власного капіталу станом на 31.12.2011 року представлено наступним 
чином:

                                                                                                                                     (в тисячах українських гривень)

Статті Пояснення Попередні 
ПСБО

Вплив переходу на 
МСФЗ МСФЗ

Нематеріальні 
активи 1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

                10 128 (            9 687 )                    441

Основні засоби

2

Оцінка за справедливою 
вартістю

           1 880 179         1 489 537           3 369 716

3

Рекласифіковано з 
незавершених 
капітальних інвестицій

            237 323              237 323

4

Рекласифіковано в 
інвестиційну 
нерухомість

 (          29 600 ) (           29 600 )

5

Рекласифіковано в 
необоротні активи та 
групи вибуття

 (          26 936 ) (           26 936 )

6

Подія після дати 
складання балансу

                   561                     561

 Всього:          1 670 885        3 551 064
 Незавершені 
капітальні 
інвестиції 1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              317 038 (        317 038 )                      -   

 Довгострокові 
фінансові 
інвестиції: 

 
                        -   

 які 
обліковуються 
за методом 
участі в капіталі 
інших 
підприємств 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              401 583 (        127 157 )            274 426

 інші фінансові 
інвестиції 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

                22 926                   (695)              22 231

 Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

                11 646 ( 3 400) 8 246
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 Первісна 
вартість 
інвестиційної 
нерухомості 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              29 600              29 600

 Відстрочені 
податкові 
активи 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

                       46 (                 46 )                      -   

 Виробничі 
запаси 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              897 695              77 478            975 173

 Незавершене 
виробництво 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

           2 345 071 (       175 791 ) 2 169 280

 Готова 
продукція 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              222 103 (               135 )            221 968

 Дебіторська 
заборгованість 
за товари, 
роботи, 
послуги: 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              427 943 (          15 068 )            412 875

 Дебіторська 
заборгованість 
за 
розрахунками: 

 

    

 з бюджетом   
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              242 544            111 364            353 908

 за виданими 
авансами 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              733 762 (          13 593 )            720 169

 Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              201 181 (            12 394 )            188 787

 Поточні 
фінансові 
інвестиції 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

202 235 (        122 578 )              79 657

 Грошові кошти 
та їх 
еквіваленти 

  
7

Визнання зменшення 
корисності

              113 264 (               184 )            113 080

 Інші оборотні 
активи 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              170 893 (        124 888 )              46 005

  Витрати 
майбутніх 
періодів 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

                15 905 (          15 905 )                      -   

  Необоротні 
активи та групи 
вибуття 

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              26 936              26 936

Додатковий 
вкладений 
капітал

1
Визнання у 
відповідності до МСФЗ

171 757 974 172 731

Інший 
додатковий 
капітал

1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

662 246 (616 750) 45 496

 Нерозподілени
й прибуток 
(непокритий 
збиток) 

  
8

Вплив коригувань 
справедливої вартості 
основних засобів та інші 
зміни

           3 867 424 1 399 584 5 267 008

 Вилучений 
капітал   (               4 878 ) (          27 273 ) (         32 151 )

Частка 
меншості

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              30 195              30 195

Інші 
забезпечення

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

                77 627            262 145            339 772
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Відстрочені 
податкові 
зобов’язання

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

     7 891 191 295            199 186

Інші 
довгострокові 
зобов’язання

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

                64 674 (          38 766 )              25 908

Векселі видані
  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

                  1 029                2 800                3 829

Кредиторська 
заборгованість 
за товари, 
роботи, послуги

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

              137 548 (          11 549 )            125 999

Поточні 
зобов’язання з 
одержаних 
авансів

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

           1 854 759 (       12 864)        1 841 895

Інші поточні 
зобов’язання

  
1

Визнання у 
відповідності до МСФЗ

                66 357 (          30 420 )              35 937

Пояснення до узгодження власного капіталу на дату переходу на МСФЗ

                                                                                                                                   (в тисячах українських гривень)
1  Нематеріальні активи (      9 687 )

 Перекласифікація нематеріальних активів в витрати
 (-9687 тис. грн.)
  Незавершені капітальні інвестиції ( 317 038 )
 Перекласифікація незавершених капітальних інвестицій
 в основні засоби (-237 323 тис. грн.)
 в запаси (-76 921 тис. грн.)
 в витрати (-2794 тис. грн.)
  Довгострокові фінансові інвестиції: 

  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств ( 127 157 )

 
 Припинення визнання дочірніх  підприємств, які підлягають включенню до 
Балансу (- 132 331 тис. грн). Рекласифікація фінансових інвестицій (5 174 тис. грн)

  інші фінансові інвестиції (695)
  Результат застосування процедур консолідації 
  Довгострокова дебіторська заборгованість (3 400)

 Дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості (-3 400 тис. грн)
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 29 600
Визнання у відповідності до МСФЗ

  Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

  з бюджетом 111 364

  Перекласифіковано податковий кредит майбутніх періодів по ПДВ  

  за виданими авансами (    13 593 )

 

 Виключення залишків по внутрішньогруповим операціям     (-16 958 тис. грн) 
Перекласифікація статті  "Витрати майбутніх періодів"  (12 242 тис. грн.) Вилучені 
відстрочені податкові платежі по ПДВ (-8 877 тис. грн.) 

  Інша поточна дебіторська заборгованість (      12 394 )

  Виключення залишків по внутрішньогруповим операціям  

  Поточні фінансові інвестиції ( 122 578 )
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 Визнання зменшення корисності фінансових інвестицій  отриманих для продажу
(-75 054 тис. грн.). Результат застосування процедур консолідації ( - 42 350 тис. 
грн.). Рекласифікація фінансових інвестицій (- 5 174 тис. грн..)

  Інші оборотні активи (124  888)
  Перекласифікація  в статті  розрахунки з бюджетом і в витрати

   Витрати майбутніх періодів (15905)

  Визнання у відповідності до МСФЗ

   Необоротні активи та групи вибуття 26 936

 Реалізація основних засобів (будинки, машини та обладнання) 
  Вилучений капітал (    27 273 )

 Визнання акцій материнського підприємства  у відповідності до  МСБО 32
 Частка меншості 30 195
 Визнання у відповідності до МСФЗ
 Інші забезпечення 262 145

 
Нараховані пенсійні забезпечення у відповідності до МСБО 19 "Винагороди 
робітникам" 

 Відстрочені податкові зобов’язання 191 295

 Оцінка відстрочених податків у відповідності  до МСФЗ
 Інші довгострокові зобов’язання (    38 766 )

 Дисконтування (визнання за справедливою вартістю довгострокових зобов’язань)
 Векселі видані 2 800

 Перекласифікація фінансових інструментів  у відповідності до МСФЗ

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (    11 549 )

 Виключення залишків по внутрішньогруповим операціям 
 Поточні зобов’язання з одержаних авансів ( 12 864 )

 Виключення залишків по внутрішньогруповим операціям (-12 864 тис. грн.)
 Інші поточні зобов’язання 30 420

 

Виключене дебетове сальдо по рахунку 643 (-13 656 тис. грн), виключені 
відстрочені платежі (-8 877 тис. грн.) і внутрішньогрупові операції (-7 887 тис. 
грн.)

 Основні засоби 1 670 885
2 Оцінка за справедливою вартістю 1 489 537

3 Рекласифіковано з незавершених капітальних інвестицій 237 323
4 Рекласифіковано в інвестиційну нерухомість (     29 600 )

5 Рекласифіковано в необоротні активи та групи вибуття (     26 936 )
6 Подія після дати складання балансу 561
7  Грошові кошти та їх еквіваленти (         184 )

  Визнання зменшення корисності фінансового інструмента (векселя) 

8  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 399 584

 
Вплив коригувань справедливої вартості основних засобів, списання дооцінки та 
інші зміни  

Звіт про рух грошових коштів
Перехід на МСФЗ не привів до значних коригувань у звіті про рух грошових коштів 

за рік , що закінчився 31.12.2012 р.
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Суттєві бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики. 
Складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівного персоналу 
Групи  застосування  певних  суджень  та  бухгалтерських  оцінок,  які  впливають  на  подані 
суми  активів  та  зобов’язань,  а  також  розкриття  інформації  щодо  умовних  активів  та 
зобов’язань  на  звітну  дату.  Хоча  такі  оцінки  ґрунтуються  на  всій  наявній  у  керівного 
персоналу інформації про поточні події, фактичні результати можуть відрізнятися від цих 
оцінок.  Галузі,  де  такі  судження  є  особливо  важливими,  галузі,  що  характеризуються 
підвищеною складністю, та галузі,  де припущення та розрахунки мають суттєве значення 
для консолідованої фінансової звітності за МСФЗ, а саме, визнання суми резервів сумнівних 
боргів  та  знецінення  запасів,  визначення   торгової  та  іншої  дебіторської  заборгованості, 
інвестиційної нерухомості.

(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 31.12.2012 31.12.2011

Сума  резервних  сумнівних 
боргів

32 858 27 432

Знецінення запасів 75 089 -
Торгова та  інша дебіторська 
заборгованість

1 675 739 1 645 286

Інвестиційна нерухомість 34 003 29 688                        

Принципи консолідації. Дочірніми є підприємства, в яких Групі безпосередньо чи 
опосередковано належить більше половини голосуючих акцій (часток),  або у Групи існує 
інша  можливість  контролювати  їх  фінансову  та  операційну  політику  та  отримувати  від 
цього економічні вигоди. Дочірні підприємства консолідуються з дня, коли Група отримала 
фактичний контроль над ними (дати придбання). Консолідація припиняється після втрати 
контролю над цими підприємствами. 

Перевищення  вартості  придбання  над  справедливою  вартістю  частки  Групи  у 
придбаних  ідентифікованих  чистих  активах  відображається  як  гудвіл.  Якщо  вартість 
придбання  менше  справедливої  вартості  чистих  активів  придбаного  дочірнього 
підприємства, відповідна різниця відображається безпосередньо у звіті про сукупні доходи.

Залишки  заборгованості,  яка  виникла  внаслідок  проведення  внутрішньогрупових 
операцій, в процесі консолідації виключено.  

Виключення  доходів  та  витрат  по  внутрішньогрупових  операціях,  а  також 
нереалізованого прибутку та нереалізованих збитків у випадках, коли такі збитки можливо 
відшкодувати, передбачається здійснити при складанні консолідованої фінансової звітності 
за 2013 рік з відповідним корегуванням порівняльної інформації за 2012 рік.  

Суттєві статті звітності дочірніх підприємств, які при підготовці фінансової звітності 
за 2012 рік застосовували облікову політику, що відрізнялась від облікової політики Групи, 
скориговані згідно з обліковою політикою Групи.  

Долю  неконтролюючих  учасників  дочірніх  підприємств  у  чистих  активах  цих 
підприємств відображено як окремий компонент капіталу Групи.

Перерахунок  іноземної  валюти. Статті,  наведені  у  фінансовій  звітності  окремих 
підприємств  Групи  оцінені  кожним  підприємством  Групи  у  відповідній  функціональній 
валюті. Суми у консолідованій фінансовій звітності оцінені та подані у національній валюті 
України, гривні, яка є функціональною валютою та валютою подання для Групи.

Операції  в  іноземній  валюті  відображаються  за  обмінним  курсом  Національного 
банку  України  (НБУ),  встановленому  на  дату  операції.  Курсові  різниці,  що  виникли  в 
результаті  проведення  операції  в  іноземній  валюті,  включено  у  консолідований  звіт  про 
сукупні доходи на підставі обмінного курсу, що діяв на дату здійснення операції.
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Монетарні  активи  та  зобов’язання  в  іноземній  валюті  перераховано  у  гривни  за 
офіційним  курсом  НБУ  на  звітну  дату.  Доходи  або  збитки,  що  виникли  внаслідок 
перерахунку  активів   та  зобов’язань,  відображено  у  консолідованому  звіті  про  сукупні 
доходи.

Основні  засоби.  Група  визнає  матеріальний  об’єкт  основним  засобом,  якщо  він 
утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість  яких більше 2 500 грн.

Первісно  Група  оцінює  основні  засобі  за  собівартістю.  Керівний  персонал  Групи 
вирішив  застосувати  виключення,  передбачене  МСФЗ  1  для  підприємств  що  вперше 
впроваджують  МСФЗ,  щодо  визнання  доцільною  собівартістю  справедливу  вартість 
основних засобів, які були придбані до 2001 року. Тобто, Підприємство здійснило оцінку 
таких  основних  засобів  за  справедливою  вартістю  на  дату  переходу  (01.01.2013)  та 
використовує  цю справедливу вартість  як  доцільну собівартість  основних засобів  на  цю 
дату.  У  подальшому  основні  засобі  оцінюються  за  їх  собівартістю  мінус  будь-яка 
накопичена  амортизація  та  будь-які  накопичені  збитки  від  зменшення  корисності.  Сума 
накопиченої  амортизації  на  дату  переоцінки  виключається  з  валової  балансової  вартості 
активу  та  чистої  суми,  перерахованої  до  переоціненої  суми  активу.  Різницю  між 
справедливою вартістю таких основних засобів та їх балансовою вартістю за П(С)БО на цю 
дату включено до нерозподіленого прибутку. 

Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних  засобів витрати на 
щоденне  обслуговування,  технічне  обслуговування  та  ремонт  об’єкта,  вартість  якого  не 
перевищує 500 тис.грн. Ці витрати визнаються витратами періоду, в якому вони понесені. В 
балансовій  вартості  об’єкта  основних  засобів  визнаються  такі  подальші  витрати,  які 
задовольняють критеріям визнання активу та вартість ремонту, що перевищує 500 тис. грн.

Амортизація  основних  засобів  Підприємства,  вартість  яких  перевищує  2 500  грн., 
нараховується прямолінійним методом з  використанням таких щорічних норм:
                Будівлі, споруди, передавальні пристрої      2 - 6  %;
                Машини та обладнання                                  7-20  %
                Транспортні  засоби                                        8 – 12,5 %
                Меблі                                                                 8 – 12,5 %
                інші                                                                    10 – 12,5 %

Амортизація об’єктів, вартість яких не перевищує 2 500 грн. нараховується такими 
методами:

об’єктів,  що  використовуються  у  основному  виробництві  –  виробничий  метод  за 
встановленими калькуляційними нормативами;

об’єктів,  що  використовуються  у  соціальній  сфері  –  100  %,  при  передачі  в 
експлуатацію, тобто при цьому фактично припиняється визнання таких активів;

інші – 50%  при передачі в експлуатацію, 50% при списанні з балансу (припиненні 
визнання).

Амортизацію  активу  починають,  коли  він  стає  придатним  для  використання. 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату,  з 
якої  актив  класифікують  як  утримуваний  для  продажу,  або  на  дату,  з  якої  припиняють 
визнання активу.

Нематеріальні  активи.  Нематеріальні  активи  оцінюються  за  собівартістю  за 
вирахуванням  будь-якої  накопиченої  амортизації  та  будь-яких  накопичених  збитків  від 
зменшення корисності.  Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням 
прямолінійного методу з використанням щорічної норми  10 – 50 %. Нематеріальні активи, 
які виникають в результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом 
терміну чинності цих прав.

Інвестиційна нерухомість.  До інвестиційної нерухомості Підприємством віднесено 
будівлі,  приміщення  або  частини  будівель,  утримувані  з  метою  отримання  орендних 
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платежів,  а  не  для  використання  у  наданні  послуг  чи  для  адміністративних  цілей  або 
продажу  в  звичайному  ході  діяльності.  Керівний  персонал  Групи  вирішив  застосувати 
виключення, передбачене МСФЗ 1 для підприємств що вперше впроваджують МСФЗ, щодо 
визнання доцільною собівартістю справедливу вартість об’єктів інвестиційної нерухомості, 
які  були  придбані  до  2001  року.  Тобто,  Підприємство  здійснило  оцінку  таких  об’єктів 
інвестиційної  нерухомості  за  справедливою  вартістю  на  дату  переходу  (01.01.2012)  та 
використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість інвестиційної нерухомості 
на цю дату. 

Оскільки у Підприємства відсутня можливість точно визначати справедливу вартість 
інвестиційної  нерухомості  на  постійній  основі,  у  подальшому  інвестиційна  нерухомість 
оцінюються  за  її  собівартістю  мінус  будь-яка  накопичена  амортизація  та  будь-які 
накопичені збитки від зменшення корисності, тобто за вимогами МСБО 16. 

Зменшення корисності  основних засобів та нематеріальних активів.  На кожну 
звітну  дату  Підприємство  оцінює,  чи  є  якась  ознака  того,  що  корисність  активу  може 
зменшитися.  Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо  сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової  вартості.  Таке  зменшення  негайно  визнається  в  прибутках  чи  збитках,  якщо 
актив  не  обліковують  за  переоціненою  вартістю  згідно  з  іншим  стандартом.  Збиток  від 
зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, 
Підприємство  сторнує,  якщо  і  тільки  якщо  змінилися  попередні  оцінки,  застосовані  для 
визначення  суми  очікуваного  відшкодування.  Після  визнання  збитку  від  зменшення 
корисності   амортизація  основних  засобів  коригується  в  майбутніх  періодах  з  метою 
розподілення  переглянутої  балансової  вартості  необоротного  активу  на  систематичній 
основі протягом строку корисного використання.

Запаси. Запаси  відображено  у  фінансовій  звітності  по  найменшій  з  двох  оцінок: 
собівартості або чистій вартості реалізації. Вартість запасів що вибувають визначається по 
середньозваженому  методу.  Вартість  готової  продукції  та  незавершеного  виробництва 
формується  по  калькуляційних  статтях.  Чиста  вартість  реалізації  визначається  шляхом 
зменшення  розрахункової  ціни  реалізації  на  витрати  на  завершення  виробництва  та  на 
відповідні витрати на збут.

Визнання та оцінка фінансових інструментів.  Група визнає фінансовий актив або 
фінансове  зобов’язання  у  балансі,  коли  і  тільки  коли  воно  стає  стороною  контрактних 
положень щодо фінансового інструмента.  Операції  з  придбання  або продажу фінансових 
інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Група визнає таки категорії фінансових інструментів:
• фінансовий актив, доступний для продажу –акції (частки) з відсотком володіння до 20%;
• інвестиції, утримувані до погашення – облігації та векселя;
• дебіторська заборгованість;
• фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю;
•  довгострокові запозичення.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Група 
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться 
до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 

Облікова  політика  щодо подальшої  оцінки  фінансових  інструментів  розкривається 
нижче у відповідних розділах облікової політики.

Дебіторська  заборгованість.  Дебіторська  заборгованість,  визнається  фінансовими 
активами (за виключенням дебіторської  заборгованості,  за якою не очікується отримання 
грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за 
розрахунками  с  бюджетом)  та  первісно  оцінюється  за  справедливою  вартістю  плюс 
відповідні  витрати  на  проведення  операцій.  Після  первісного  визнання  довгострокова 
дебіторська  заборгованість  оцінюється  за  амортизованою  собівартістю,  з  застосуванням 
методу ефективного відсотка.  Якщо є об’єктивне свідчення того,  що відбувся збиток від 
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зменшення  корисності,  балансова  вартість  активу  зменшується  на  суму  таких  збитків  із 
застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття  збитків  від зменшення корисності  визначається  як різниця між 
балансовою  вартістю  та  теперішньою  вартістю  очікуваних  майбутніх  грошових  потоків. 
Визначення  суми  резерву на  покриття  збитків  від  зменшення  корисності  відбувається  на 
основі  аналізу дебіторів  та  відображає суму,  яка,  на  думку керівного персоналу Групи,  є 
достатньою для покриття понесених збитків. 

Сума  збитків  визнається  у  прибутку  чи  збитку.  Якщо  в  наступному  періоді  сума 
збитку  від  зменшення  корисності  зменшується  і  це  зменшення  може  бути  об’єктивно 
пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо 
визнаний збиток від зменшення  корисності  сторнується  за  рахунок  коригування  резервів. 
Сума  сторнування  визнається  у  прибутку  чи  збитку.  У  разі  неможливості  повернення 
дебіторської  заборгованості  вона  списується  за  рахунок  створеного  резерву  на  покриття 
збитків від зменшення корисності. 

Фінансові  активи,  доступні для продажу.  До фінансових активів  доступних  для 
продажу Група відносить інвестиції в акції, частки. Після первісного визнання Група оцінює 
їх  за справедливою вартістю.  Результати від зміни справедливої  вартості  доступного для 
продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті 
про сукупні доходи. 

Фінансові активи, утримувані до погашення. До фінансових активів, утримуваних 
до погашення  Група  відносить  облігації  та  векселя,  що їх  Група  має  реальний намір  та 
здатність  утримувати  до  погашення.  Після  первісного  визнання  Група  оцінює  їх  за 
амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка,  за вирахуванням 
збитків від знецінення, якщо  вони є.

Інвестиції в асоційовані підприємства. Інвестиції в асоційовані підприємства, щодо 
яких  Група  має  суттєвий  вплив,  але  не  здійснює  контроль  (від  20  до  50  %  голосів) 
відображено за методом участі в капіталі. 

Виключення нереалізованого прибутку та нереалізованих збитків  у випадках,  коли 
такі збитки можливо відшкодувати, передбачається здійснити при складанні консолідованої 
фінансової звітності за 2013 рік з відповідним корегуванням порівняльної інформації за 2012 
рік.  

Фінансові  зобов’язання.  Кредити  банків.  Первісно  кредити  банків  визнані  за 
справедливою  вартістю,  яка  дорівнює  сумі  надходжень  мінус  витрати  на  проведення 
операції.  Відображення  довгострокових  кредитів  банків  за  амортизованою  вартістю  за 
методом  ефективної  ставки  відсотку,  та  визнання  будь-якої  різниці  між  чистими 
надходженнями  та  вартістю  погашення  у  прибутках  чи  збитках  протягом  періоду  дії 
запозичень  із  використанням  ефективної  ставки  відсотка,  передбачається  здійснити  при 
складанні  консолідованої  фінансової  звітності  за  2013  рік  з  відповідним  корегуванням 
порівняльної інформації за 2012 рік.  

Згортання фінансових активів та зобов’язань.  Фінансові активи та зобов’язання 
згортаються, якщо Група має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і 
має  намір  або  зробити  взаємозалік,  або  реалізувати  актив  та  виконати  зобов’язання 
одночасно.

Забезпечення.  Забезпечення визнаються, коли Група має теперішню заборгованість 
(юридичну або конструктивну)  внаслідок минулої  події,  існує ймовірність (тобто, більше 
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі 
втілюють у собі економічні вигоди і можливо достовірно оцінити суму зобов’язання.

Грошові кошти та їхні еквіваленти. Грошові кошти складаються з готівки в касі та 
на рахунках в банках, грошових документів  та еквівалентів  грошових коштів,  щодо яких 
відсутні обмеження їх використання.

Довгострокові  необоротні  активи,  призначені  для  продажу.  Підприємство 
класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість 
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буде  в  основному  відшкодовуватися  шляхом  операції  продажу,  а  не  поточного 
використання. Необоротні активи, утримувані для продажу  оцінюються і відображаються в 
бухгалтерському  обліку  за  найменшою  з  двох  величин:  балансовою  або  справедливою 
вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з реалізацією. 

Податки на прибуток. Витрати з податку на прибуток є сумою витрат з поточного та 
відстроченого податків. Поточний податок  визначається як сума податків на прибуток, що 
підлягають  сплаті  (відшкодуванню)  щодо  оподаткованого  прибутку  (збитку)  за  звітній 
період. Поточні витрати Групи за податками розраховуються з використанням податкових 
ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та 
являє  собою податкові  активи  або  зобов’язання,  що  виникають  в  результаті  тимчасових 
різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені  податкові  зобов’язання визнаються  щодо всіх тимчасових різниць,  що 
підлягають  оподаткуванню.  Відстрочені  податкові  активи  визнаються  з  урахуванням 
ймовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть 
бути  використані  тимчасові  різниці,  що  підлягають  вирахуванню.  Балансова  вартість 
відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у 
якій  більше  не  існує  ймовірності  того,  що  буде  отриманий  оподаткований  прибуток, 
достатній,  щоб  дозволити  використати  вигоду  від  відстроченого  податкового  активу 
повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які,  як очікується, 
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. 

Група  визнає  поточні  та  відстрочені  податки  як  витрати  або  дохід  і  включає  в 
прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій 
або подій, яки визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу. 

Група визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до 
статей,  які  відображено  безпосередньо  у  власному капіталі  в  тому самому чи  в  іншому 
періоді.

Виплати працівникам.  План  з  встановленими  внесками. Група  сплачує 
встановлені  законодавством  внески  в  фонди  пенсійного  та  соціального  страхування  на 
користь своїх працівників.  Внески розраховуються як процент від поточної  валової суми 
заробітної плати та включаються у витрати під час визнання відповідних  зобов’язань по 
сплаті цих внесків. 

Виплати працівникам. План з  встановленими виплатами. Група  бере участь  у 
державному пенсійному плані  з  встановленими виплатами,  який передбачає  достроковий 
вихід  на  пенсію  працівників,  що  працюють  на  робочих  місцях  з  шкідливими  та 
небезпечними для здоров’я умовами. Зобов’язання відображене у консолідованій фінансовій 
звітності у зв’язку з пенсійним планом з встановленими виплатами визначені  на підставі 
звіту актуарія.

Основні результати актуарних розрахунків для розкриття довгострокових зобов’язань 
по програмам з установленими виплатами (пільгові пенсії по Списку № 1 и Списку № 2) в 

фінансовій звітності за 2012 рік  

(в тисячах українських гривень)
Найменування 

філії
Чисті 

зобов’язання, 
підлягаючі 
визнанню в 

балансі

Витрати, 
підлягаючі 
визнанню в 

Звіті про 
фінансові 

результати

Дисконтована 
вартість 

зобов’язань по 
програмі

Довідково:
дисконтована 

вартість 
зобов’язань на 

01.01.2012 р.
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Головне 
підприємство

17 121,40 26 124,56 232 290,02 200 930,86

Запорізький 
машинобудівний 
завод

1 729,56 2 898,36 18 016,23 15 584,04

Волочиський 
машинобудівний 
завод

1 894,47 855,01 11 480,54 9 930,67

Сніжнянський 
машинобудівний 
завод

1 876,92 3 420,45 21 932,87 18 971,93

Лубенський 
верстатобудівний 
завод

56,45 56,54 56,45 0,00

Всього 22 678,80 33 354,92 283 776,11 245 417,50

Доходи та витрати.  Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід 
від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження 
коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату 
балансу. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 
Витрати,  пов’язані  з  отриманням  доходу,  визнаються  у  тому  ж  періоді,  що  й 

відповідні доходи.
Витрати по позиках. Витрати по позикам, які не є часткою фінансового інструменту 

та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються витратами періоду. 
Група  капіталізує  витрати  на  позики,  які  безпосередньо  відносяться  до  створення 

кваліфікаційного  активу,  як  частина  собівартості  цього  активу.  Кваліфікаційними 
визнаються активи, час створення яких перевищує 365 діб.  

Умовні зобов’язання та активи.  Група не визнає умовні зобов’язання. Інформація 
про умовне зобов’язання розкривається, якщо ймовірність вибуття ресурсів, які втілюють у 
собі економічні вигоди, не є віддаленою. Група не визнає умовні активи. Стисла інформація 
про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Стандарти  та  тлумачення  випущені,  але  які  ще  не  набули  чинності та  не 
застосовувались при складанні цієї звітності 

МСФЗ 9 –  12.11.2009  року  РМСБО  видала  МСФЗ 9  «Фінансові  інструменти»  як 
перший крок у проекті заміни МСБО 39 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка». 
МСФЗ  9  впроваджує  нові  вимоги  класифікації  та  оцінки  фінансових  активів.  Набуває 
чинності з 01 січня 2015 року. Дострокове застосування дозволено.

Зміни до МСБО 32 «Фінансові  інструменти:  подання» щодо  визначення моменту 
виникнення прав заліку фінансових активів  та фінансових зобов’язань.  Набуває чинності 
для  річних  періодів,  що  починаються  з  01  лютого  2014  року.  Дострокове  застосування 
дозволено.

Випущено  пакет  із  п’яти  нових  стандартів:  МСФЗ  10  «Консолідована  фінансова 
звітність». Стандарт замінює попереднє тлумачення про контроль та консолідацію, наведене 
в  МСФЗ  27  «Консолідована  та  окрема  фінансова  звітність»  та  ПКТ  12  «Консолідація: 
суб’єкти господарювання спеціального призначення». В МСФЗ 27 змінено назву на «Окрема 
фінансова звітність». До складу пакету нових стандартів також входить МСФЗ 11 «Спільна 
діяльність»,  МСФЗ  12  «Розкриття  інформації  про  частки  участі  в  інших  суб’єктах 
господарювання» та наступні зміни до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства». 
Стандарти  та  зміни  набувають  чинності  з  01.01.2013  року.  Дострокове  застосування 
дозволено.
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МСФЗ  13  «Оцінка  справедливої  вартості»  стандарт  орієнтований  на  підвищення 
якості  розкриття  інформації  щодо  справедливої  вартості.  Стандарт  набуває  чинності  з 
01.01.2013 року. Дострокове застосування дозволено.

Примітка 1

Доходи від реалізації

(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 2012 рік

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
від виробництва та ремонту авіаційних двигунів 6 437 445 
від виробництва наземної техніки 435 714 
від виробництва споживчих товарів 98 285 
інших товарів, робіт, послуг 956 932 
Разом дохід від реалізації 7 928 376 

Примітка 2

Собівартість реалізації
(в тисячах українських гривень)

Найменування показника 2012 рік
Матеріальні витрати 2 110 342
Витрати на персонал 1 315 594
Амортизація основних засобів 291 114
Інші 933 332
Разом собівартість реалізації 4 650 382

Примітка 3

Адміністративні витрати

(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 2012 рік

Витрати на персонал: 210 526
  в т. ч.  зарплата,  відрахування на соціальні заходи 181 192

витрати на командировки 15 547
Витрати на утримання основних засобів 46 569
Амортизація основних засобів 21 558
Витрати на охорону праці 3 723
Витрати на навчання 15 262
Витрати на утримання пожежної охорони та на охорону 22 595
Типографські та поштово - телеграфні витрати 4 925
Інші 241 321
Разом адміністративні витрати 566 479
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Примітка 4 

Витрати на збут
(в тисячах українських гривень)

Найменування показника 2012 рік
Витрати на транспортування, страхування продукції 82 316
Витрати на персонал 9 678
  в т. ч.  зарплата,  відрахування на соціальні заходи 4 959

витрати на командировки 4 719
Гарантійне обслуговування та  ремонт 60 663
Маркетинг та реклама 46 137
Інші 200 704
Разом витрати на збут 399 498

Примітка 5

Інші доходи і витрати
(в тисячах українських гривень)

Найменування показника Доходи Витрати
Інші операційні доходи і витрати   
Реалізація іноземної валюти 4335795 4300293
Витрати на дослідження та розробки  48496
Операційна оренда активів 8439 331
Операційна курсова різниця 40906 27765
Реалізація інших оборотних активів 165856 80176
Штрафи, пені, неустойки 531 5708
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-
культурного призначення 4362 142624
Інші операційні доходи і витрати 736518 744904
Разом 5292407 5350297

Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:   
асоційовані підприємства 24367 7392
Інші фінансові доходи і витрати   
Дивіденди 155  
Проценти за кредит  49743
Інші фінансові доходи і витрати 21894  
Разом 22049 49743
Інші доходи і витрати   
Реалізація фінансових інвестицій 7868 11309
Неопераційна курсова різниця 9848 12176
Безоплатно одержані активи 33  
Списання необоротних активів  1521
Інші доходи і витрати 9760 21626
Разом 27509 46632
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Примітка 6

Податок на прибуток
(в тисячах українських гривень)

Найменування показника Сума
Поточний податок на прибуток 735 916
Відстрочені податкові зобов'язання:  
на початок звітного року 199 186
на кінець звітного року 108 263
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 644 993
у тому числі:  
поточний податок на прибуток 735 916
зменшення відстрочених податкових зобов'язань -90 923

  

Примітка 7

Нематеріальні активи

Структура та рух нематеріальних активів   

(в тисячах українських гривень)
Найменування статті Нематеріальні активи

Вартість
Залишок на 31.12.11 р. 766
Надійшло за рік 43
Вибуло за рік 23
Залишок на 31.12.12 р. 786
Амортизація
Залишок на 31.12.11 р. 325
Нараховано за рік 172
Вибуло за рік 23
Залишок на 31.12.12р. 474
Чиста балансова вартість на 31.12.11 р. 441
Чиста балансова вартість на 31.12.12 р. 312

Примітка 8

Основні засоби

Структура та рух основних засобів
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(в тисячах українських гривень)    
Найменування 

статті
Будівлі, 
споруди, 

передавальні 
пристрої

Машини та 
обладнання

Транспортні 
засоби

Інші 
основні 
засоби

Всього

Вартість
Залишок на 
31.12.11 р.

1 881 778 1 531 619 177 458 874 949 4 465 804

Надійшло за рік 263 905 502 769 52 158 189 481 1 008 313
Дооцінка 3 704 2 107 83 101 5 995
Вибуло за рік 75 611 19 377 463 20 647 116 098
Залишок на 
31.12.12 р.

2 073 776 2 017 118 229 236 1 043 884 5 364 014

Амортизація
Залишок на 
31.12.11 р.

110 238 325 494 70 468 408 540 914 740

Нараховано за 
рік

86 221 188 269 16 762 92 266 383 518

Дооцінка 32 782 20 15 849
Вибуло за рік 12 245 16 719 346 20 043 49 353
Залишок на 
31.12.12 р.

184 246 497 826 86 904 480 778 1 249 754

Чиста 
балансова 
вартість на 
31.12.11 р.

1 771 540 1 206 125 106 990 466 409 3 551 064

Чиста 
балансова 
вартість на 
31.12.12 р.

1 889 530 1 519 292 142 332 563 106 4 114 260

Станом  на  31  грудня  2012  року  у  складі  основних  засобів,  що  до  яких  існують 
передбаченні  чинним  законодавством  обмеження  права  власності  складають  88 127  тис. 
грн.;

вартість оформлених у заставу основних засобів 896 163 тис. грн.;
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 94 380 тис. 

грн.;
первісна  (переоцінена)  вартість  повністю амортизованих  основних  засобів  166 010 

тис. грн.;
вартість основних засобів, призначених для продажу 75 116 тис. грн.;
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 161 567 тис. грн.;
знос основних засобів, що до  яких існують обмеження права власності 285 028 тис. 

грн.

Примітка 9

Об'єднання бізнесу та придбання неконтрольованих часток

14 лютого 2012 року Группа придбала 59,5% простих (звичайних) акцій ВАТ «Оршанський 
авіаремонтний завод». Підприємство розташоване в Республіці Білорусь та спеціалізується 
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на  ремонті,  технічному  обслуговуванні  та  модернізації  літальних  апаратів,  включаючи 
космічні, а також їх двигунів. Облік об’єднання бізнесу здійснювався методом придбання, 
неконтрольована частка  визнана за пропорційною часткою інструментів  власності  у сумі 
чистих ідентифікованих активів придбаного підприємства.

Придбані активи та набуті зобов’язання подано нижче:

Активи 119 481
Основні засоби 58 506
Запаси 28 945
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 21 065
Грошові кошти 10 697
Інші оборотні активи 267
Зобов'язання 87 341
Короткострокові кредити та позики 52 129
Поточна заборгованість постачальникам та іншим кредиторам 30 669
Інші поточні зобов’язання 4 543

Всього чистих ідентифікованих активів 32 140
Неконтрольована частка 13 017

На протязі фінансового року основні засоби дооцінено на суму 15 620 тис. грн. та здійснено 
відповідні коригування справедливої вартості чистих ідентифікованих активів. В результаті 
операції об’єднання бізнесу визнано дохід від придбання в сумі 7 640 тис. грн.

 Примітка 9

Інвестиції в асоційовані підприємства

Група  володіє  корпоративними  правами  інших  підприємств.  Суб’єкт  господарювання, 
частка  голосів  групи  в  якому  дорівнює  або  перевищує  20%  (і  не  є  контрольною) 
класифікується  як  асоційований.  Облік  інвестицій  в  такий  суб’єкт  господарювання 
здійснювався за методом участі  в капіталі – інвестиція визнавалася в балансі за вартістю 
придбання і надалі збільшувалася чи зменшувалася на частку Групи в прибутках чи збитках 
асоційованого підприємства.

Сукупні  показники  фінансового  стану  та  результатів  діяльності  за  звітний  період 
асоційованих підприємств подано нижче:

Звітний 
рік Активи Капітал Зобов'язання Виручка Прибуток 

(збиток)
Балансова 
вартість

Частка в 
прибутку 
(збитку)

Газотранспортні технології, Консорціум - 50% 
2011 5 076 1 743 3 333 877
2012 5 074 1 681 3 393 12 -62 846 -31

Мотор Банк, ПАТ - 32,7%
2011 274 760 136 197 138 563 40 793
2012 395 855 136 004 259 851 35 047 4 547 40 730 1 487

Нова Хортиця, ТОВ - 25% 
2011 16 290 14 562 2 358 4 142
2012 13 965 12 263 1 701 9 386 -2 299 3 567 -575

Січ технології, ТОВ - 20%
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2011 3 147 2 094 1 053 419
2012 9 962 4 685 5 277 21 712 2 591 937 518

СК  "Мотор Гарант", ТДВ - 69,1%
2011 382 049 353 881 28 168 206 503
2012 391 019 374 082 16 937 24 131 19 764 220 170 13 669

Техінвент, ПрАТ - 29,8% 
2011 43 802 43 504 298 9 936
2012 27 837 27 817 20 14 942 -264 8 310 -79

Авіаремонт - МС, ТОВ (Російська Федерація) - 24%
2011 16 344 29 16 315 7
2012 23 654 147 23 507 89 347 121 35 29

Двигуни "Владимир Климов - Мотор Сич, ЗАТ (Російська Федерація) - 20%
2011 52 006 12 901 39 105 2 582
2012 37 677 9 851 27 826 48 359 26 2 035 5

Дубненські мотори, ЗАТ (Російська Федерація) - 24,9%
2011 12 121 12 094 27 - - 3 012 -
2012 12 755 12 755 - - -1 3 176 -

Енерго-Сервіс, ЗАО (Російська Федерація) - 49%
2011 18 344 1 981 16 363 971
2012 20 743 2 249 18 494 131 366 160 1 102 78

Інші
2011 5 184
2012 5 183

Всього
2011      274 426  
2012      286 092  

Примітка 10

Фінансові активи, доступні для продажу

Група володіє акціями наступних емітентів:

Найменування емітента акцій 2011 2012
Будівельна корпорація "Європа-Азія-Україна", ПАТ 10 254 213 570
Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 
фонд "Інвестиції плюс", ПАТ - 209 842

Великополовецьке ремонтно-транспортне підприємство, ПАТ - 92 315
Макстар, ПАТ - 80 577
Татнафтогазпереробки, ПАТ 15 610 15 610
Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 
фонд "Біт Капітал", ПАТ 13 969 15 009

Укрхіменергія, ПАТ 13 136 13 136
Науково-виробниче підприємство "Каскад" 3 543 3 543
Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 
фонд "Біотекінвест", ПАТ 1 351 2 976

Василівський хлібокомбінат, ПАТ 2 686 2 686
Південьукрвторметресурс, ВАТ 2 787 -
Холдингова компанія «Укрвагонбуд» 3 595 -
Науково-виробниче об’єднання «Композитних матеріалів», ВАТ 4 930 -
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Інші 5 601 3 563

Група оцінювала акції та частки, доступні для продажу, за справедливою вартістю на основі 
відомостей щодо угод на ринку. Акції та частки, щодо яких відсутній активний ринок Група 
обліковувала за собівартістю з урахуванням збитків від зменшення корисності. Корисність 
активу визначалася  на  основі  оцінки  ймовірності  отримання  економічних вигод від його 
утримання чи/та продажу.

Примітка 11

Фінансові активи, утримувані до погашення:

Група володіє наступними борговими цінними паперами, утримуваними до погашення, які 
обліковувалися за амортизованою вартістю:

Найменування емітента акцій 2011 2012
Облігації внутрішньої державної позики 23 816 17 862
Інші 610 610

Примітка 12

Інвестиційна нерухомість

(в тисячах українських гривень) 
Найменування 

статті
01.01.2012 р. Надійшло з 

основних 
засобів

Вибуло Нараховано 
амортизації

01.01.2013 р.

Первісна вартість 29 688 4 315 34 003
Амортизація 88 1 547 1 635
Залишкова 
вартість

29 600 4 315 1 547 32 368

   
В 2011 році інвестиційна нерухомість була у складі основних засобів.

Примітка 13

Запаси

(в тисячах українських гривень) 
Найменування показника 2012 2011

Виробничі запаси 1 381 225 975 173
Поточні біологічні активи 319 338
Незавершене виробництво 3 020 259 2 337 709
Готова продукції 185 632 221 968
Товари 6 882 5 291
Всього 4 594 317 3 540 479
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В 2012 році підприємство визнало знецінення запасів незавершеного виробництва в 
сумі  75 089  тис.  грн.  при  зниженні  балансової  вартості  запасів  до  рівня  чистої  вартості 
реалізації.

Примітка 14

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість
(в тисячах українських гривень)

Найменування показника 2012 2011
Торгівельна дебіторська 
заборгованість

427 563 412 875

Розрахунки з бюджетом 315 897 353 908
Аванси видані 705 659 720 169
Інша поточна дебіторська 
заборгованість

196 167 188 787

Всього 1 645 286 1 675 739

Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення.

Необоротні активи, призначені для продажу 

Станом на 31 грудня 2012 року  керівництвом прийнято рішення  та укладено 
договори щодо продажу будинків, споруд та передавальних пристроїв на суму 24 735 тис. 
грн., машин та обладнання – 1 417 тис. грн.. транспортних засобів – 334 тис. грн., 
інструментів, приладів, інвентарю (меблі) – 241 тис. грн.. інших основних засобів – 209 тис. 
грн.  

 
Примітка 15

Грошові кошти

(в тисячах українських гривень)
Наіменування показника 2012 2011

Каса 352 349
Поточний рахунок у банку 183 067 201480
Інші рахунки в банку 25 296 48401
Грошові кошти в дороги 97 -
Еквіваленти грошових коштів 9 418 97 646
Всього 218 230 347 876

Кошти  підприємства  включають  кошти  в  банках,  готівка  коштіви в  касах,  грошові 

документи ій еквіваленти коштів, не обмежені у використанні.

Примітка 16

Статутний капітал
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Станом на 31 грудня   2012 року зареєстрований та сплачений капітал складався з 
2 077 990  простих акцій номінальною вартістю 135 грн.

Державні субсидії 

Використання вивільнених коштів в результаті застосування пільг з податку на 
прибуток підприємства, що застосовувались згідно законодавства про державну підтримку 
підприємств. 

Вивільнені кошти були спрямовані за такими напрямками:

(в тисячах українських гривень)

Найменування показника 2012 2011
Погашення кредитів банків, отриманих з метою придбання 
обладнання для технічного переоснащення виробництва та 
модернізації підприємства

28 444 27 613 

Сплата процентів по кредитам, отриманими під придбання 
основних засобів 

4 086 1 894 

Понесення витрат на проведення науково - дослідних робіт 35 608 6 092 
Понесення витрат, пов'язаних зі збільшенням обсягів 
виробництва

480 897 140 099 

Оплата обладнання та робіт, придбаних з метою технічного 
переоснащення та модернізації виробництва 

265 405 115 114 

Разом 814 440 290 812 

Примітка 17

Короткострокові та довгострокові позики

Короткострокові позики станом на 31 грудня 2012 року представлені позиками банку 
в  сумі   451 769 тис.  грн.,  довгострокові  –  44 596 тис.  грн.  Номінальна процентна ставка 
12,52  %  ,  сплата  відсотків  щомісячно.  Станом   на  31  грудня  2012  року  позики  банка 
включали нараховані процентні витрати в сумі 49 743 тис. грн.  Станом на 31 грудня 2012 
року позики були забезпечені нерухомістю балансовою вартістю 1 152 222 тис. грн.   

Фінансова оренда

Підприємство не має договорів про фінансову оренду.

Примітка 18

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

28



(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 2012 2011

Векселі видані 4 829 3 829
Торговельна  кредиторська 
заборгованість

196 330 125 999

Одержані аванси 1 670 594 1 841 895
Розрахунки з бюджетом 11 178 25 589
Розрахунки зі страхування 32 731 26 846
Заробітна плата 56 329 45 942
Розрахунки з учасниками 34 465 10 044
Інші поточні зобов’язання 92 992 35 937
Всього 2 099 448 2 116 081

 

  Умовні зобов’язання

Судові  позови  –  в  2012  році  а  досудовому  і  судовому  порядку  по  господарським, 
адміністративним  і  цивільним  справам  стягнуто  (відвернено  стягнення)  на  користь 
підприємства:
- по результатам претензійної роботи 7 888 тис. грн.
- по результатами позовної роботи 137 346 тис. грн.

Керівництво  вважає,  що  Підприємство  не  понесе  істотних  збитків  (при  тому,  що 
стягнення були на користь Підприємства)   відповідно,   резерви у фінансовій  звітності  не 
створювались.
Оподаткування  –  в  наслідок  наявності  в  українському  комерційному  законодавстві,  й 
податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також 
через  практику,  що  склалася  в  загалом  нестабільному  економічному  середовищі,  за  якої 
податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові 
органи піддадуть  сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної 
діяльності  Підприємства,  ймовірно,  що  Підприємство  змушене  буде  сплатити  додаткові 
податки,  штрафи  та  пені.  Така  невизначеність  може  вплинути  на  вартість  фінансових 
інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін та угоди. На 
думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить 
резервів  під  податкові  збитки.  Податкові  звіти  можуть  переглядатися  відповідними 
податковими органами протягом трьох років.
Економічне  середовище  -  Підприємство  здійснює  свою  основну  діяльність  на  території 
України.  Закони та  нормативні  акти,  які  впливають на  операційне  середовище в  Україні, 
можуть  швидко  змінюватися.  Подальший  економічний  розвиток  залежить  від  спектру 
ефективних  заходів,  які  вживаються  українським  Урядом,  а  також  інших  подій,  які 
перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики 
з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на 
здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.
Керівництво  Підприємства  провело  найкращу  оцінку  щодо  можливості  повернення  та 
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Підприємство 
ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище. 
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів –  внаслідок 
ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, 
що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані 
за  їхньою  балансовою  вартістю  в  ході  звичайної  діяльності  Підприємства.  Ступінь 
повернення цих активів  в значній мірі залежить від ефективності  заходів,  які знаходяться 
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поза  зоною  контролю  Підприємства.  Ступінь  повернення  дебіторської  заборгованості 
Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. 
Виходячи з цього в 2012 році був нарахований резерв сумнівних боргів в сумі 32 858 тис. 
грн.

Розкриття інформації про пов’язані сторони

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:
- підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, 
або ж перебувають під спільним контролем разом з Підприємством;
- асоційовані компанії;
- спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником:
- члени провідного управлінського персоналу Підприємства;
- близькі родичі;
-  компанії,  що  контролюють  Підприємства,  або  здійснюють  суттєвий  вплив,  або  мають 
суттєвий відсоток голосів у Підприємстві;
- програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Підприємства, або будь – 
якого іншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Підприємства.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні  фінансові   інструменти  Підприємства  включають  торгову  кредиторську 
заборгованість,  банківські  кредити,  цінні  папери.  Основною  ціллю  даних  фінансових 
інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Підприємство має 
інші фінансові інструменти,  такі  як торгова дебіторська заборгованість,  грошові кошти та 
короткострокові депозити.
Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний  ризик  -   Підприємство  укладає  угоди  виключно  з  відомими  та  фінансово 
стабільними  сторонами.  Операції  з  новими  контрагентами  здійснюються  на  основі 
попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно 
кредитного  ризику,  пов’язаного  з  іншими  фінансовими  інструментами,  які  включають 
фінансові  інвестиції,  доступні  для  продажу,  та  фінансові  інвестиції  до  погашення,  ризик 
пов’язаний з  можливістю дефолту контрагента,  при цьому максимальний ризик дорівнює 
балансовій вартості інструменту.
Ризик  ліквідності  –  Підприємство  здійснює  контроль  ліквідності  шляхом  планування 
поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською 
заборгованістю  та  іншими  фінансовими  активами,  а  також  прогнозні  потоки  грошових 
коштів від операційної діяльності.
Валютний ризик -  Валютний ризик визначається як ризик того. Що вартість фінансового 
інструменту коливатиметься  внаслідок зміни курсів обміну валют. Підприємство контролює 
валютний ризик шляхом управління валютною позицією.
Управління  капіталом – відносно  управління  капіталом  основною метою Підприємства  є 
забезпечення нормального рівня достатності  капіталу.  Підприємство здійснює контроль за 
капіталом  за  допомогою  коефіцієнта  фінансового  важеля,  який  розраховується  шляхом 
ділення  чистої  заборгованості  на  суму  капіталу  та  чистої  заборгованості.  Коефіцієнт 
фінансового важеля  станом на 31 грудня 2012 року складає 27 %, на 31 грудня 2011 року 
35%.
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Події після дати Балансу

Станом на 31 грудня 2012 року керівництвом прийнято рішення та укладено договора 
№ 2574 від 01.02.2013 р., № 439 від 08.02.2013 р., № 4795 від 26.03.2013 р.  щодо продажу 
пансионату  з  лікуванням   «Горизонт».  Справедлива  вартість  пансионату  станом  на 
31.12.2012 р. складає 77 168 тис. грн.

    
Цю фінансову звітність затверджено Зборами акціонерів 28 березня 2013 року.

Від імені правління:  
             
Фінансовий директор                                                                                        В.О. Лунін
Головний бухгалтер                                                                                           А.О. Тиханський

Примітки на 30 сторінках  є невід’ємною частиною звіту 
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