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"МОТОР СІЧ" за 2013 рік 

 

Голові ради директорів АТ "МОТОР СІЧ" 

 

1. Звіт  щодо фінансової звітності 

Ми провели аудит 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 (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2012 р., баланс 

(звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р., звіти про фінансові результати (про 

сукупний дохід), про рух грошових коштів за рік, який закінчився  31.12.2013 р., звіти про 

власний капітал за 2012 та 2013 роки, а також стислий виклад суттєвих принципів облікової 

політики та інші примітки до річної фінансової звітності АТ "МОТОР СІЧ". 

Ця фінансова звітність є першою звітністю, яку складено управлінським персоналом 

із використанням концептуальної основи, що ґрунтується на застосуванні вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 

Перше застосування МСФЗ. 

Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання 

цієї фінансової звітності згідно з вимогами МСФЗ. 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 внаслідок 

шахрайства або помилки. 

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

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згідно з вимогами Закону України "Про 

аудиторську діяльність", міжнародних стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання 

звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 

"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", 710 

"Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", 720 

"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором 

фінансову звітність", інших 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 29.09.2011 р. № 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 2013 році облікова політика, що встановлена  наказом АТ "МОТОР 

СІЧ" № 186 від 26 квітня 2013 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику підприємства", не змінювалась протягом 2013 року. Облікова політика в основному 

відповідала концептуальній основі, 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 31.12.2013 року становить 100,4 млн.грн., та сумму їх 

амортизації за 2013 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 31.12.2013 року та їх амортизації за 2013 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).   

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 
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коригування вартості нереалізованих станом на 31.12.2013 року активів, що були придбані 

при здійсненні таких операцій. Ми не мали змоги отримати всю необхідну фінансову 

інформацію 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 фінансовій звітності за 2013 рік та вартості нереалізованих станом на 31.12.2013 

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. 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 2013 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 фінансовій звітності за 2013 рік та відповідного заниження 

дебіторської та\або завищення кредиторської заборгованності покупців, заниження 

нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 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.  

У фінансовій звітності не розкрито інформацію щодо сум операцій з пов’язаними 

сторонами та залишків заборгованості таких сторін. 

Фінансова звітність не містить пояснень та поновлення таких пояснень, щодо 

узгодження власного капіталу та загального сукупного прибутку, або прибутку за МСФЗ та 

П(С)БО за останній річний період застосування П(С)БО.         

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”, фінансова звітність відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан АТ "МОТОР СІЧ" станом на 

31.12.2013 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 

закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності.    
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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 1030, 1035, 1160 

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 1100-1110 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 

31.12.2013 року внаслідок несвоєчасності визнання частини запасів активами та завищення 

оцінки запасів внаслідок не проведення необхідних коригувань вартості нереалізованих 

запасів, які були придбані в результаті операцій між АТ “МОТОР СІЧ”, дочірніми та 

асоційованими підприємствами . 

Методи оцінки вибуття запасів протягом 2013 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 
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можливим є завищення оцінки зобов’язань за отриманими авансами станом на 31.12.2013 

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 2013 році розмір Статутного капіталу не змінювався.  

Неоплачений капітал станом на 31.12.2013 р. відсутній. 

Облік вилученого капіталу здійснювався згідно з вимогами МСФЗ. Станом на 

31.12.2013 року по цій статті відображено власні акції, придбані дочірніми підприємствами 

групи.  

У 2013 капітал у дооцінках збільшено внаслідок дооцінки необоротних активів 

дочірніх підприємств. 

Зміни додаткового капіталу у 2013 році спричинено змінами оцінки фінансових 

інвестицій у капітал асоційованих підприємств, які було здійснено в іноземній валюті, 

внаслідок зміни курсу такої іноземної валюти, змінами відповідних компонентів капіталу 

асоційованих підприємств та внаслідок отримання актуарного прибутку. 

У 2013 резервний капітал збільшено за рахунок отриманого дочірніми 

підприємствами чистого прибутку.   

Внаслідок решти зазначених у параграфі „Підстава для висловлення умовно-

позитивної думки” цього висновку відхилень неможливо виключити ймовірність завищення 

або заниження чистого прибутку за 2013 рік та нерозподіленого прибутку станом на 

31.12.2013 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 2013 року навіть з урахуванням необхідних коригувань суттєво 

перевищувала Статутний капітал товариства, що відповідає вимогам законодавства.  

2.5. Інформація про події, які відбулися протягом звітного року та у відповідності 

до частини першої статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” 

можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної 

зміни вартості його цінних паперів.  

2.5.1. Під час здійснення аудиту отримано наступну інформацію: 

2.5.1.1. Рішенням Операційного управління ПФТС від 08.07.2013 року № 0807/2013/5 

акції іменні прості АТ "МОТОР СІЧ" переведені з Котирувального списку ПФТС 1-го рівня 

лістингу до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.15 

Правил ПАТ „Фондова біржа ПФТС”. 

2.5.1.2. Про зміни у складі посадових осіб АТ "МОТОР СІЧ":  

Радою директорів АТ "МОТОР СІЧ" (протокол № 41 від 07.03.2013 р.) прийнято 

рішення про звільнення з посади голови ради директорів АТ "МОТОР СІЧ" Богуслаєва 

Вячеслава Олександровича у зв’язку із поданою заявою та призначення на посаду в.о. голови 

ради директорів АТ "МОТОР СІЧ" Войтенка Сергія Анатолійовича. 

Загальними зборами акціонерів АТ "МОТОР СІЧ", що відбулись 28 березня 2013 року 

(протокол № 20) звільнено з посади члена наглядової ради АТ "МОТОР СІЧ" Хорєву 

Світлану Олександрівну та обрано на посади членів наглядової ради АТ "МОТОР СІЧ" Касая 

Павла Олександровича та Коцюбу Віктора Юрійовича. 
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2.5.1.3. У 2013 році власник акцій – юридична особа – The Bank of New York Mellon, 

Сполучені Штати Америки (код BN, місцезнаходження: Сполучені Штати Америки NY 

10286 New York 1 Wall-Street B-1000, Rue Montoyer 46,B), який володів пакетом акцій в 

розмірі 203 203 штуки (9,78 % голосуючих акцій) збільшив свій пакет до 225 114 штук 

(10,8333%  голосуючих акцій). 

Власник акцій – юридична особа – AT BUSINESS HOUSE HELENA, AG, Панама (код 

425217, місцезнаходження: Панама Панама Буд. Марта, поверх 4, № 4), який володів пакетом 

акцій в розмірі 195 343 штуки (9,4 % голосуючих акцій) збільшив свій пакет до 359 727 штук 

(17,13%  голосуючих акцій). 

2.5.2. Під час здійснення аудиту отримано підвердження управлінського персоналу 

АТ " МОТОР СІЧ" того, що у 2013 році не відбулися інші 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. 

2.7. У 2012 році виконувались два значних правочини (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 2013 року 

характеризується такими показниками: 

№ п/п   Показники На 31.12.2013 р. Норматив 

1. Коефіцієнт загальної ліквідності 3,26 1,0 - 2,0 

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,54 0,25 - 0,5 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості 0,70 0,25 – 0,5 

4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,43 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 
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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 07 травня 2013 по 29 

квітня 2014 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 14.02.2019 р. 

рішенням АПУ від 19.12.2013 р. № 286/2) 

Дата аудиторського висновку:  29 квітня 2014 року.  


