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Вступ
Ця інформація за 3 квартал 2012 року містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління емітента щодо майбутніх подій та/або дій,
перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента,
ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління
емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
Придбання цінних паперів емітента пов`язане з ризиками, описаними в цій квартальній інформації.
«Ми дуже вдячні нашим численним партнерам, розробникам, постачальникам, замовникам, які всі ці роки були з нами, і виражаємо їм величезну
подяку за спільну роботу, а також сподіваємося на плідне, успішне й взаємовигідне співробітництво в майбутньому».

З найкращими побажаннями,
Голова ради директорів
АТ «МОТОР СІЧ» В.О. Богуслаєв

Розділ I. Основні відомості про емітента

Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».
Скорочене найменування емітента - АТ «МОТОР СІЧ».
З 1994 року Запорізьке ВО «Моторобудівник» перетворене у відкрите акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».
Загальними зборами акціонерів від 19 травня 2011 року на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" прийняте рішення про
зміну найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.
Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства серія АОО № 207866 дата реєстрації 25.05.1994р., дата заміни свідоцтва 15.04.2009 року,
свідоцтво видане Виконкомом Запорізької міської Ради народних депутатів.*
* Згідно із Законом України "Про внесеня змін до деяких законодавчих актів України" щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної та фізичної особи - підприємця" №3205 від 07.04.2011 року свідоцтво про державну реєстрацію Товариства скасовано.
Місцезнаходження Товариства (поштова адреса): Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15.
Адреса електронної пошти Товариства: motor@motorsich.com.
Інтернет-сторінка Товариства: www.motorsich.com.
У Товаристві створено спеціальний підрозділ по роботі з акціонерами та інвесторами емітента – Відділ цінних паперів АТ «МОТОР СІЧ», який
знаходиться за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченко, 21, адреса електронної пошти - ocb@motorsich.com
АТ «МОТОР СІЧ» існує 18 років та створене на невизначений строк
Протягом звітного періоду АТ «МОТОР СІЧ» операції з купівлі-продажу понад 10% вартості активів (ут. ч. акцій, часток, паїв) у статутному капіталі
інших юридичних осіб, не пов’язаних з основною діяльністю АТ «МОТОР СІЧ», не здійснювало.
Протягом 3 кварталу 2012 року АТ "МОТОР СІЧ" не заснувало нових дочірніх підприємств
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «МОТОР СІЧ» на кінець звітного періоду складає 280528650 грн., поділений 2 077
990 простих іменних акцій номінальною вартістю 135 грн. кожна. Протягом звітного періоду розмір статутного капіталу АТ «МОТОР СІЧ» не
змінювався
АТ "МОТОР СІЧ" протягом звітного періоду 2012 року, відповідно до рішення ради директорів АТ "МОТОР СІЧ" від 27.08.2012 року № 30, вступило
до складу Казахстансько-української асоціації підприємців, м. Астана.Втупні та членські внески за 2012 рік, згідно із Статутом об'єднання юридичних
осіб "Казахстанська-українська асоціація підприємців" сплачені АТ "МОТОР СІЧ 05.10.2012 року.
На 30.09.2012 року АТ "МОТОР СІЧ" є учасником наступних об'єднань підприємств
Асоціація підприємств авіапромисловості України „Укравіапром” Україна, 01014, м. Київ, вул.. Бастіонна, 9
Основні напрями діяльності:
- координація діяльності підприємств авіаційної галузі;
- просування авіаційної техніки вітчизняних виробників на світові ринки збуту;
- сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів для авіаційної промисловості
„Міжрегіональна асоціація промисловців України” Україна, м. Запорожжя
Основні напрями діяльності:
Надання інформаційної допомоги її членам, захист соціальних, економічних прав, пропаганда досягнень науки і техніки
Асоціація „Союз авіаційного двигунобудування” Російська Федерація,105118, м. Москва, пр. Будьонного, 19
Основні напрями діяльності:
- сприяння в розробці методології по створенню і випуску наукомісткої продукції з тривалими циклами випуску;
- узагальнення спільних проблем, що стоять перед підприємствами, представлення на розгляд в органи державного управління пропозицій для
вирішення цих проблем;
- збереження високого науково-технічного потенціалу авіаційного двигунобудування;
- відновлення, розвиток і зміцнення взаємовигідних коопераційних зв’язків між моторними фірмами Росії, СНД і інших країн;
- систематичний аналіз надійностй авіаційних двигунів, що експлуатуються, спільно з НДІ замовника і видача рекомендацій по її підтримці;
- організація і проведення Міжнародних виставок „Двигуни” і наукових симпозіумів з проблемних питань двигунобудування
Корпорація «Науково-виробниче об’єднання «О.Івченко» Україна, 69068,м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 15
Основні напрями діяльності:
Об’єднання зусиль інтелектуального, виробничого і фінансовго потенціалів для досягнення найбільшої ефективності у питаннях створення нових
авіаційних двигунів, модернізація і поліпшення споживчих властивостей серійних двигунів, створення і модернізація наземних ГТД різного
призначення розробки ДП «Івченко-Прогрес» та АТ «Мотор Січ»
Запорізький обласний союз промисловців, підприємців „Потенціал” Україна, 69000, м. Запоріжжя,пр. Леніна, 162,к. 503
Основні напрями діяльності:
- захист інтересів вітчизняних товаровиробників з питань покращення інвестиційного клімату в країні, удосконалення експортно-імпортної
політики;
- реформування грошово-кредитної системи, подолання платіжної кризи, створення стимулюючої виробництво податкової системи;
- сприяння ухваленню власними структурами рішень, які б допомагали розвитку бізнесу в Україні;
- зниження соціальної ціни ринкових перетворень, що відбуваються в країні;
- сприяння пом’якшенню наслідків економічної кризи;
забезпечення свободи підприємництва і захисту членів союзу від свавілля чиновників;
- зупинка падіння виробництва;
- загальне сприяння структурній перебудові економіки, випуску конкурентоспроможної продукції, нарощування експортного потенціалу,
удосконаленню менеджменту на підприємствах, фірмах, зростанню професіоналізму керівників.
Некомерційна організація „Союз виробників нафтогазового обладнання „Нафтогаз” Російська Федерація,129626, м. Москва, а/я 63
Основні напрями діяльності:
Забезпечення виходу її членів на російський і закордонний ринки, допомога в залученні інвестицій для фінансування перспективних проектів.
Консорціум «Газотранспортні технології» 02068, Україна, м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд.1
Основні напрями діяльності:
- розробка та впровадження обладнання, устаткування та агрегатів у галузі газової та нафтової промисловості;
- переробка газу, конденсату, нафти та нафтопродуктів на основі існуючих та нових технологій, виробництво з них товарів широкого вжитку,
промислового призначення або напівфабрикатів з них;
Некомерційне партнерство „Союз авіапромисловості” Російська Федерація,101000, м. Москва, Уланський провулок, б.22, стр.1
Основні напрями діяльності:
- інформаційне забезпечення членів партнерства,
- організація і проведення виставок, конкурсів і фестивалів з метою пропаганди авіаційної науки

Казахсько –українська асоціація підприємців Республіка Казахстан, 010000, м. Астана, р-н Сариарка, вул. Ш. Айманова, б.6
Основні напрями діяльності:
- сприяння експорту казахстанських та українських товарів та послуг,
- допомога в залученні інвестицій для фінансування перспективних проектів
Протягом 3 кварталу 2012 року року загальні збори не проводились

Розділ II. Фактори ризику
Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
У звітному періоді інвестування в цінні папери Товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось,
що було обумовлено відсутністю відповідної потреби в цьому.
Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що
вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв слiд оцiнювати як незначнi. Власники акцiй товариства мають рiвнi права впливати на рiшення стосовно
обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через
вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями емiтента слiд вважати як не суттєвими. Через те, що власники акцій мають рiвнi
права, в Товаристві існує єдина прозора, багаторічна дивідендна політика. За підсумками роботи за 2011 рік загальними зборами прийняте рішення
про нарахування дивідендів на 1 акцію у розмірі 25 грн. (що у 2.5 рази більше, ніж за підсумками за 2010 рік);
- недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емiтента їхнiми власниками слiд вважати
несуттєвими, оскiльки Товариство має стабiльне фiнансове становище, акції Товариства є високоліквідними, та активно котируються на
організованому біржовому ринку;
- данi про законодавчi акти, якi регулюють питання iмпорту та експорту капiталу, i якi можуть вплинути на виплату дивiдендiв, процентiв або iнших
виплат нерезидентам є загальновiдомими i їх вплив кожна зацiкавлена сторона повинна оцiнювати самостiйно;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на
розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий
порядок оподаткування;
- будь-якi iншi фактори, що можуть негативно вплинути на права власникiв цiнних паперiв емiтента, включаючи можливiсть реалiзацiї цих прав не
прогнозуються.
Фактори ризику фінансово-господарського стану.
--Конкуренти. Світовий ринок авіабудування характеризується надзвичайно жорсткою конкуренцією. На зовнішніх ринках нашому підприємству
доводиться конкурувати з найбільшими двигунобудівний компаніями, такими як Prat & Whitney (Канада), Snecma / Turbomeca (Франція), BMW RollsRoyce (Німеччина / Англія), «General Electriс» (США). У всьому світі прийнята практика часткового фінансування розробок авіаційної техніки за
рахунок державного бюджету. Найбільші двигунобудівний компанії, з якими конкурує наше підприємство, користуються вагомою підтримкою своїх
держав і мають значні фінансові ресурси для удосконалення, розробки і впровадження нових видів продукції. Провідні компанії є багатопрофільними
структурами, що об'єднують випуск продукції з після продажним обслуговуванням і надання фінансових послуг (страхування, лізинг літаків і двигунів
та інше). На сьогоднішній день вони пропонують замовникам сімейства сучасних авіаційних двигунів в широкому діапазоні тяги для літаків різного
призначення, на їх частку припадає більша частина поставок нових двигунів.
АТ «Мотор Січ», для утримання своїх позицій на світових ринках, проводить систематичну роботу з підвищення якості та характеристик продукції,
що випускається, а також розробляє нові конкурентоспроможні двигуни і їх модифікації. Ці роботи потребують значних матеріальних витрат. В
Україні останнім часом практично відсутня державна підтримка проектів по створенню нової авіаційної техніки та впровадження сучасних технологій.
Всі основні роботи інноваційного напряму - розробку та впровадження у виробництво нових перспективних видів авіаційних двигунів, впровадження
нових технологій, модернізацію виробництва - АТ «Мотор Січ» виконує за рахунок власних коштів і банківських кредитів. Для утримання своїх позицій
на світових ринках в умовах жорсткої конкуренції підприємству особливо необхідна державна підтримка.
Політичні й макроекономічні ризики.
- Невизначеність регуляторного середовища. Як експортно-орієнтоване підприємство, АТ «Мотор Січ» гостро відчуває недоліки чинного
законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Підприємство регулярно стикається з проблемами при митному оформленні товарів (складна
процедура митного оформлення, труднощі зі своєчасним і повним наданням документів), а також при отриманні дозволів Державної служби
експортного контролю (тривала й багатоступінчаста процедура отримання дозволів на ведення переговорів і виконання експортних контрактів).
Також підприємство зазнає труднощі зі своєчасним виконанням гарантійних зобов'язань по продукції, поставленої на експорт, через необхідність
додаткового оформлення дозволів як на експорт самої послуги по гарантії, так і товарів для її виконання (запасних частин, інструментів і т.д.)
Для нормативного врегулювання проблем експорту АТ «Мотор Січ» спрямовує свої пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативних актів в
галузі експортного контролю та митного оформлення товарів, а також до Законів України, нормативні акти Кабінету Міністрів та різних міністерств і
відомств, що регулюють інші сфери діяльності підприємства . Ці пропозиції, на нашу думку, будуть сприяти підняттю рівня вітчизняного
авіадвигунобудування, поліпшення умов ведення господарської діяльності для підприємств галузі, формуванню стабільних позицій українських
підприємств на зовнішніх ринках, а також стимулювати розробку та освоєння нової техніки.

- Політична нестабільність. Політична нестабільність в Україні (не прогнозована зміна зовнішньополітичного курсу уряду, пріоритетних напрямків
його діяльності) робить істотний вплив на господарську діяльність АТ «Мотор Січ».
Зокрема, наміри про вступ України в НАТО, вступ до СОТ завдають значної шкоди взаєминам з Росією, одним з великих споживачів нашої
продукції, особливо в галузі військово-технічного співробітництва. В даний час керівництвом Російської Федерації поставлено завдання організувати
власне виробництво вертолітних газотурбінних двигунів сімейства ТВ3-117 і ВК-2500.
Незважаючи на це, АТ «Мотор Січ» всіляко прагне зберігати і розвивати сформовану за десятиліття інтеграцію у сфері авіаційної техніки. На
сьогоднішній день підприємство успішно співпрацює з російськими компаніями в рамках програм по спільному виробництву таких новітніх літаків, як
Ан-148 у Воронежі і Ан-140 в Самарі. В рамках цих проектів АТ «Мотор Січ» поставляє двигуни Д-436-148, АІ-450МС, ТВЗ-117ВМА-СБМ1 і АІ9-3Б. В
області вертольотобудування підприємство поставляє двигуни сімейства ТВ3-117, ВК-2500, АІ9 (9В), Д-136 для сучасних військових і цивільних
вертольотів Мі-26, Мі-28, Мі-17, Ка-50, Ка-52, Ка -32, які виробляються вертолітними заводами в Ростові-на-Дону, Казані, Улан-Уде, Кумертау.
- Обмеження на валютні операції. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» передбачає необхідність завершення
експортно-імпортних операцій протягом 180 днів. У зв'язку з цим підприємство стикається з ризиками несвоєчасного платежу за поставлену
продукцію або неотримання товарів проти їх оплати. Чинне законодавство значно обмежує підприємство у виборі форм розрахунків при експорті або
імпорті продукції, практично виключаючи такі форми, як відвантаження продукції з відстрочкою платежу або товарний кредит. Порушення строків
оплати за контрактами з іноземними замовниками спричинить за собою нарахування штрафних санкцій на АТ «Мотор Січ».
З метою зниження ризиків несвоєчасної оплати підприємство прагне застосовувати такі форми і методи розрахунково-кредитних відносин, як,
наприклад, підтверджений документарний акредитив, різні банківські гарантії, авансові платежі і т.д.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

Основним видом діяльності АТ «МОТОР СІЧ» є авіаційна промисловість; виробництво електротехнічних машин, обладнання, апаратури та виробів
виробничого призначення; ремонт цивільних літаків, вертольотів, їх обладнання та авіаційних двигунів. АТ «МОТОР СІЧ» одне з декількох у світі
підприємств та єдине підприємство в Україні, що має закінчений цикл виробництва двигунів, а також таке, що забезпечує весь цикл ремонту,
випробування та обслуговування двигунів.
Основними видами діяльності АТ "МОТОР СІЧ" за КВЕД є:
30.30 - виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування
25.99 - виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
27.11 - виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
52.23 - допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
32.50 - виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
36.00 - забір очищення та постачання води
Інформація про основну продукцію (послуги) за 9 місяців 2012 року.
Найменування продукції Обсяг виробництва Чистий доход (виручка)
у грошовому виразі від реалізації за звітний
(у діючих цінах), тис.грн. період, тис.грн.
Авіадвигуни серійні 3132980,00 3132980,00
Авіадвигуни ремонтні 1005487,00 996055,00
Послуги 451553,00 451553,00
Продукція загально-техничного
призначення та ТНС 380909,00 451553,00
ВСЬОГО 4970929,00 4926253,00
Загальна сума експорту - 4 632 423 т.грн.
Частка експорту в загальному обсязі продажів - 94,0%
Країни, у яких отримано 10% або більше відсотків від загальної суми доходу -Росія
У 3 кварталі 2012 року клієнтом, який забезпечив надходження грошових коштів в сумі понад 10% загального доходу, став російський партнер ТОВ «Центр закупівель і логістики» (м.Москва). З цією компанією підписані контракти на постачання двигунів ТВЗ-117ВМ (ВМА), ВК-2500 і АІ-9 (9В)
для різних типів вертольотів для потреб російських авіаційних заводів.
Усі контракти на поставку продукції складені з дотриманням усіх вимог українського і російського законодавства. У контрактах погоджені всі
основні умови - номенклатура продукції, що поставляється, ціни, терміни і умови постачання та оплати продукції, гарантійні зобов'язання, штрафні
санкції за невиконання зобов'язань та порядок врегулювання спорів та ін.
У 3 кварталі 2012 року року обсяг поставок сировини розподілився наступним чином:
Україна - 53,68%, Росія -45,82%, інші -країни 0,5%.
Основні постачальники емітента протягом періоду не змінилися.Спостерігалось поступове зростання цін на матеріали та комплектуючі вироби у
цілому на 1,5-2%
Номенклатура покупних матеріалів та агрегатів складає більше 52 тис. найменувань продукції, яку підприємство отримує більш як від 300
постачальників України, Росії, Далекого зарубіжжя. З багатьма підприємствами АТ «МОТОР СІЧ» пов’язують дружні та довірчі відносини, і як
наслідок, АТ «МОТОР СІЧ» є їх постійними клієнтами. З такими постачальниками як ВАТ «ЗАП» (м. Самара) АТ «МОТОР СІЧ» працює більш як 45
років, ЗАТ «Корпорація ФЕД» (м. Харків), «ВСПМО АВІСМА» (м. В.Салда) – більш як 30 років, ВАТ «ЕМСЗ «Лепсе» (м. Кіров), ВАТ «Електроприлад»
(м. Казань) – більш як 25 років.
Основними постачальниками сировини та комплектуючих АТ «МОТОР СІЧ» є в основному підприємства України та Росії, з якими налагоджено
довгострокові надійні зв’язки.
Система збуту продукції і послуг підприємства передбачає використання різних методів:
- Маркетингові дослідження ринків збуту,
- Використання прямих контактів представників підприємства з потенційними замовниками та контактів документарного характеру,
- Створення мережі регіональних представництв у різних регіонах світу,
- Створення мережі центрів сервісного обслуговування,
- Рекламні публікації у спеціалізованих журналах і каталогах і участь в престижних спеціалізованих виставках.
Для авіаційної та наземної техніки основними каналами збуту, як і раніше, є прямі контракти з авіапідприємствами та експлуатуючими
організаціями на поставку продукції та надання послуг з отриманням всіх необхідних державних дозволів та дотриманням всіх правових і юридичних
норм.
Реалізація товарів народного споживання проводиться, в основному, через оптових торгових партнерів та фірмову торговельну мережу.
Для збільшення обсягів збуту товарів народного споживання працює Інтернет - магазин на базі фірмового салону АТ «Мотор Січ». На даному
Інтернет - ресурсі розміщені основні технічні характеристики товарів, фотографії, інструкції з експлуатації. Фірмовий Інтернет - магазин дозволяє
детально вивчити товар зі всієї номенклатури споживчих товарів і запасних частин до них, отримати повну інформацію про товар в «онлайн-режимі» у
консультанта, придбати товар через Інтернет або розмістити заявку на його придбання.
У звітному періоді АТ "МОТОР СІЧ" здійснювало спільну діяльність з наступними підприємствами:
-ТОВ «Запорізький завод споживчих товарів «Мотор-Січ» (договір про спільну діяльність № 4646/06-к (пр.-во ТНП) від 14.09.2006р. Мета
діяльності -виробництво та реалізація замків).
Наприкінці 80-х років уперше в Україні підприємство приступило до впровадження системи забезпечення якості, що відповідає вимогам стандартів
ISO серії 9000.
Сьогодні підприємство поставляє на світовий ринок продукцію, що провадиться на сертифікованій виробничій базі. Виробництво авіадвигунів є
высокотехнологичным, тому - для забезпечення й зміцнення конкурентних позицій і забезпечення світового рівня системи якості - на нашому
підприємстві постійно ведеться робота, спрямована на вдосконалювання організаційної структури, підвищення кваліфікації персоналу, оснащення
виробництва новим высокотехнологичным устаткуванням, освоєння новітніх технологічних процесів.Виробництво сучасних авіадвигунів, а також
ремонт всіх випущених авіадвигунів сертифіковані Авіаційним регістром Міжнародного авиационногокомитета (МАК) і Державним департаментом
авіаційного транспорту України. Підприємство визнане Авіаційним регістром МАК як Розроблювач авіаційних двигунів цивільних повітряних судів.
Система якості АТ «МОТОР СІЧ» сертифікована транснаціональною фірмою BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) на відповідність вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001стосовно до виробництва, ремонту й технічному обслуговуванню авіадвигунів, газотурбінних приводів і
проектуванню газотурбінних електростанцій з областю акредитації в США, Великобританії й Німеччині.
На сьогодні підприємство має більше 30 видів сертифікатів, у тому числі:
- систему якості, сертифіковану транснаціональною фірмою BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATION (BVQI) на відповідність вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2000 (сертифікат № UA226244 від 17/02/2010), стосовно виробництва, ремонту й технічного обслуговування
авіадвигунів, газотурбінних приводів і проектування газотурбінних електростанцій з областю акредитації в США, Великобританії й Німеччині. Строк дії
18.02.2013 року;

- сертифікат Авіаційного Регістра МАК № Р-56 від 23.10.2009 на розробку авіаційних двигунів цивільних суден - безстроковий;
- сертифікат Авіаційного Регістра МАК № СПР-11 від 01.02.2010 р на ремонт цивільних авіаційних двигунів, що випускають
- сертифікат Державної служби України експлуатанта від 28.12.2011р. UK№ 026 на пправо здійснення комерційних повітряних перевезень, строк
дії – 27.12.2013 року та інш.
-сертифікат відповідності системи менеджменту якості ВР 27.1.5157-2012 від 01.05.2012 року. Виданий ОАО "ЦС Госавиасертификата" Росія
- сертифікат ремонтної організації №СПР-11 від 12.04.2012. Виданий Авиарегистр МАК Росія
Підприємством отримано декілька десятків ліцензій, у тому числі:
- Ліцензія серія АГ № 506371 від 25.02.2011: «Проектування, монтаж, технічне обслуговування коштів протипожежного захисту й систем
опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів»; видана Державним департаментом пожежної безпеки МНС України
- Ліцензія серія АВ № 501770 від 20.04.2010: «Розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і коштів
технічного захисту інформації, надання послуг в області технічного захисту інформації»; видана Адміністрацією державної служби спеціального
зв'язку й захисти інформації України.
- Ліцензія АГ № 500123 від 09.12.2010 року: «Поставка теплової енергії»; видана Національною комісією регулювання електроенергетики України
(НКРЭ). Строк дії до 08.12.2015 року
- Ліцензія АВ № 446861 від 29.10.2009: «Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом»; видана Державною
авіаційною адміністрацією України. Строк дії до 29.08.2012 року
- Ліцензія АВ № 506060 від 07.12.2009: «Надання освітніх послуг навчальними закладами»; видана Міністерством утворення й науки України.
Строк дії до 07.05.2014 року
- Сертифікат схвалення № UA.145.0026 від 28.02.2012 року з технічного обслуговування авіаційної техніки України. Строк дії 28.02.2015 року
Найменування емітента зареєстроване як торговельна марка:
№ 27898 - Мотор Сич - орган видачі: Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ), дата подання
заявочних матеріалів - 02.06.1999 р., термін дії - до 02.06.2019р.;
№ 27899 - Мотор Січ - орган видачі: Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ), дата подання заявочних
матеріалів - 02.06.1999 р., термін дії - до 02.06.2019р.;
№ 32807 – Motor Sich - орган видачі: Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ), дата подання
заявочних матеріалів - 02.06.1999 р., термін дії - до 02.06.2019р.
На 30.09.2012 року діють:
- ліцезія (дозвіл) №27519400 від 04.08.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії
(дозволу) 27.07.2014 року.
- ліцезія (дозвіл) №2703100 від 06.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу)
05.09.2012 року.
- ліцезії (дозвіл) №27566800 від 08.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу)
06.09.2012 року.
- ліцезії (дозвіл) №27538800 та 27536200 від 11.08.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення
ліцензії (дозволу) 10.08.2012 року.
- ліцезії (дозвіл) №27536201від 08.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу)
08.09.2012 року.
- ліцезії (дозвіл) №27572800 та 27572801від 20.09.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення
ліцензії (дозволу) 12.09.2012 року.
- ліцезії (дозвіл) №27455100, 27455101 та 27455102 від 21.07..2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата
закінчення ліцензії (дозволу) 18.07.2014 року.
- ліцезія (дозвіл) №2029/13-11 від 04.07..2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії
(дозволу) 04.07.2014 року.
- ліцезія (дозвіл) №3081/13-11 від 04.07..2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії
(дозволу) 04.072014 року.
- ліцезії (дозвіл) №27557300, 27557301та 274557302 від 25.08.2011 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата
закінчення ліцензії (дозволу) 23.08.2014 року.
- ліцезія (дозвіл) №№27741300 - 27741302 від 24.04.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (міжнародних
передач товарів). Дата закінчення ліцензії (дозволу) 19.04.2015 року.
- ліцезія (дозвіл) №№27754000 - 27754003 від 10.05.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення
ліцензії (дозволу) 28.04.2015 року.
- ліцезія (дозвіл) №27727100-277102 від 03.04.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії
(дозволу) 02.04.2015року.
- ліцезії (дозвіл) №27760100-27760102. 27760000-27760006 від 17.05.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Дата закінчення ліцензії (дозволу) 26.04.2015 року.
- ліцезії (дозвіл) №27759900-27759902від 17.05.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії
(дозволу) 27.04.2015 року.
Протягом 3 кварталу 2012 року АТ "МОТОР СІЧ" отримало більш як 50 ліцензію (дозволів) на окремі види діяльності. У тому числі:
- ліцезії (дозвіл) №27830401 від 20.09.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу)
11.09.2015 року.
- ліцезії (дозвіл) №27830400 від 20.09.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення ліцензії (дозволу)
11.09.2015 року.
- ліцезії (дозвіл) №27775100-27775102 від 20.09.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення
ліцензії (дозволу) 17.09.2015 року.
- ліцезії (дозвіл) №27806200-27806202 від 12.09.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення
ліцензії (дозволу) 16.09.2015 року.
- ліцезії (дозвіл) №27823700-27823714 від 06.09.2012 року виданий ДСЕКУ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Дата закінчення
ліцензії (дозволу) 05.09.2015 року.

Науково-дослідна діяльність підприємства здійснюється шляхом розробки, освоєння та провадження у виробництво нових видів авіаційних
двигунів для нових типів літаків та вертольотів, наземної техніки на основі авіаційних двигунів, вдосконалення технічних характеристик існуючих
авіадвигунів та розробки нових виробів товарів народного споживання. В умовах твердих економічних і виробничо-фінансових обмежень АТ «МОТОР
СІЧ» ретельно відбирає пріоритетні напрямки й фінансує їх із власних джерел.
За 9 місяців 2012 року на проведення НДКР витрачено 14,4 млн.грн., що складає 0,35 % від витрат АТ «Мотор Сич». Крім науково-дослідних
розробок підприємство веде постійну роботу по впровадженню у виробництво нових перспективних видів авіаційних двигунів, продукції загального
технічного призначення та ТНС. За 9 місяців 2012 на вказані цілі витрачено 84,9 млн.грн.
Протягом звітного періоду АТ «МОТОР СІЧ» здійснило наступні інвестиції:
- ВАТ "Оршанський авіаремонтний завод" -365449.47 доларів США, згідно з інвестиційним договорм №ИД-970 від 03.02.2012 року, укладеного між

Республікою Білорусь, АТ "МОТОР СІЧ" та ЗАТ "Системи інвестицій та іновацій" (Республіка Білорусь).
- ДП "Вінницький авіаційний завод" - 452780, 52 грн., згідно з інвестиційним договором №1 від 18.05.2012 року, укладеного між АТ "МОТОР СІЧ" та
ДП "Вінницький авіаційний завод- "ВІАЗ".

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi з подальшим нарахуванням амортизацiї, яка
нараховується щомiсячно з використанням прямолiнiйного методу, з метою списання вартостi активiв на витрати протягом строку корисного
використання об'єкту. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв пiдприємства. За 9 місяців 2012 року основнi засоби були придбанi
за кошти, а так само створенi на пiдприємствi. Вибуття основних засобiв вiдбулося в наслiдок лiквiдацiї в зв'язку з тим, що вони перестали вiдповiдати
критерiям визнання активом, а також у наслiдок продажу, безоплатної передачi.
ОСНОВНI ЗАСОБИ - врахованi на балансi пiдприємства станом на 01.01.2012 року в суммi 3 313 618 тис. грн. Надiйшло ОЗ за 9 місяців 2012 року
на суму 539 892 тис. грн., вибуло за 9 місяців - 113 266 тис. грн.
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 01.01.2012 р. становила 1 820 609 тис. грн., чиста балансова вартiсть ОЗ на 01.10.2012 року становить 2 104 848
тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть цiлком амортизованих основних засобiв якi продовжують використовуватися 445 728 тис грн.
Вартiсть основних засобiв, отриманих у оперативну оренду складає – 46 666 тис.грн.
Пiдприємство має основні засоби, по яких iснує обмеження прав власностi первісною вартістю 54 432 тис.грн.
Вартiсть оформлених в заставу основних засобiв – 840 123 тис.грн.
КОЕФIЦIЄНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ
Коефiцiєнт зносу Коефiцiєнт оновлення Коефiцiєнт використання
0,32 0,080 0,991 будiвлi, споруди
0,41 0,215 0,990 машини та обладнання
0,43 0,289 0,908 транспортнi засоби
0,45 0,146 0,994 iншi ОЗ
0,84 0,149 1,00 малоцiннi необорот. матер. активи
Передано в операцiйну оренду основних засобiв на суму 49 583 тис. грн. З цiєї суми передані ОЗ в оренду ДП “Гуляйпільський ремонономеханічний звавод” згiдно договору оренди №0351/10-К(УСиСР) від 01.01.2010 р. на суму 2 993 тис.грн., ДП “Гуляйпільський машинобудівний звавод”
згiдно договору оренди №0354/10-К(УсиСР) від 01.01.2010 р на суму 2 316 тис.грн., ДП “Лебединський моторобудівний звавод” згiдно договору оренди
№0355/10-К(УсиСР) від 01.01.2010 р на суму 942 тис.грн., ТОВ “Авіакомпанія Росія” згiдно договору оренди № 1323/658-Е12-236-RU643(ВТД) від
23.07.2012 р. на суму 17 647 тис.грн., ПАТ “ТРК “Алекс” згiдно договору оренди № 5645/11–К(УСиСР) от 01.05.2011 р. на суму 1 448 тис. грн., ДП
“Завод 410 ЦА” згідно договорів оренди № 5455/09-Д (УКПіІП) від 14.09.2009 р. та № 4075/09-Д (УКПіІП) від 22.06.2009 р на суму 6 996 тис. грн., ЗЗПТ
“Мотор Січ” згідно договору оренди Д1540/07-К(ОСАІ) від 01.02.2007 р. на суму 3 817тис. грн., ТОВ “Співдружність-Сервіс” згiдно договорів оренди №
9175/11-К(УСиСР) та № 9174/11-К(УСиСР) від 01.09.2011 р. на суму 6 787 тис. грн. та решта iншим дрiбним орендарям.
Основні засоби орендованi на суму 46 666 тис.грн., в тому числi у ТДВ СК “Мотор-Гарант” за договором № 9125/10-Д (УСіСР) від 15.11.2010 року
на суму 21 787 тис.грн., у ПАТ «Шліфверст” на суму 7 551 тис. грн. згідно договору б/н цілісного майнового комплексу від 27.01.2012 року., у ТОВ
“Лосиний острів” згідно договору № 14/10 від 01.08.2010 року на суму 879 тис.грн. ОЗ на суму 5 263 тис. грн. орендованi у ВАТ "Тепловi мережi
мiкрорайонiв" за договором № 584 вiд 01.12.1998 р., який постiйно прологовується. Згідно договору оренди № 0597/08 –Д (УЗМА) від 31.12.2007 р.
орендовані основні засоби у ТОВ “Мотор Січ – ОЙЛ” на суму 443 тис. грн., договір діє до 31.12.2012 року. ОЗ на суму 263 тис. грн. орендованi згiдно
договору № 1038/06-Д (МСЧ)/01 вiд 18.01.2006 р. у комунальної установи “Центральна районна полiклiнiка Шевченкiвського району”. Договiр
безстроковий. ОЗ на суму 378 тис. грн. орендованi згiдно договору № 11/10 вiд 02.03.2010 р. у комунальної установи “Центральна полiклiнiка
Жовтневого району”. Договiр на 10 років. Також основні засоби орендовані у ДП “Мотор-Інтеркомс” ТОВ “Континенталь Транс” згідно договору
оренди № 8700/12-Д/УСиСР від 26.07.2012 року на суму 881 тис. грн., згідно договору оренди № 8701/12-Д/УСиСР від 26.07.2012 року на суму 90 тис.
грн., згідно договору оренди № 7829/10-Д (КП) від 01.09.2010 року на суму 1 886 тис. грн. Згідно договору суборенди № 01/04-10- НО від 01.04.2010
року орендовані основні засоби у ТОВ “Твінс-Сервіс ЛТД” на суму 6828 тис. грн. Та договори з іншими орендодавцями.

Розділ V. Інформація про працівників емітента
На 30.09.2012 року в АТ "МОТОР СІЧ" та його відокремлених підрозділах працювало:
- штатних працівників - 26762 чоловік,
- зовнішніх сумісників, за цивільно-правовими договорами - 547 чоловік.
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду- 805 648,8 т.грн.
Інформація про кількість працівників та фонд оплати праці дочірніх підприємств на 30.09.2012 року
1.ДП «Гуляйпільський механічний завод АТ «Мотор Січ»:
-кількість працівників – 156чол., в т.ч. працюють за основним місцем роботи – 156 чол.
-фонд оплати праці складає 2 774,10 тис. грн.
2.ДП «Гуляйпільський машинобудівний завод АТ «Мотор Січ»:
-кількість працівників – 144 чол., в т.ч. працюють за основним місцем роботи – 144 чол.
-фонд оплати праці складає 1 677,5 тис. грн.
3.ДП «Лебединський моторобудівний завод АТ «Мотор Січ»:
-кількість працівників – 108 чол., в т.ч. працюють за основним місцем роботи – 108 чол.
-фонд оплати праці штатних працівників складає 2 352,3 тис. грн.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Протягом звітного періоду змін в персональному складі посадових осіб та компетенції органів управління АТ "МОТОР СІЧ" не відбувалось
Основні дані про посадових осіб емітента
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ для юридичних
осіб - резидентів
або
Прізвище, ім'я ідентифікаційний
та по батькові
код з

Розмір частки (паю), що
належить посадовій особі (грн)

Кількість
Відсоток
акцій
голосів у емітента,
Відсоток,
вищому які можуть
який
органі
бути
становлять емітента за придбані

Посада в інших
юридичних

фізичної
торговельного,
Посада
через
Рік
особи або
судового або
(кількість народження* Освіта*
афіліу прямому
повне
банківського
років на
йоваволо-дінні
найменування реєстру країни,
посаді)
них
юридичної
де офіційно
осіб
особи
зареєстрований
іноземний суб'єкт
господарської
діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів
1
2
3
4
5
6
7
Богуслаєв
Вячеслав
1418007394
Олександрович

Голова
ради
директорів
(18 років на
посаді)

1938 вища

42041835.00

Березовський
Михайло
1392521279
Наумович

заст.
голови
ради
директорів
(18 років на
посаді)

1938 вища

0.00

0

Гараненко
Роман
Сергійович

2205909219

член ради
директорів
(1рік на
посаді)

1960 вища

7965.00

Войтенко
Сергій
Анатолійович

1996209234

заст.
голови
ради
директорів
(1 рік на
посаді)

1954 вища

Горбик
Костянтин
Іванович

2042307011

член ради
директорів
(9 років на
посаді)

разом

8

акції (частка, акціями посадовою
особах (із
пай) у
(часткою, особою в
зазначенням їх
статутному
паєм),
результаті
повного
(складеному, належними здійснення найменування та
пайовому) посадовій
прав за ідентифікаційного
капіталі
особі, у належними коду за ЄДРПОУ)
емітента
загальній
їй
кількості опціонами
голосів
емітента
(шт.)**
9

11

12
Председатель
совета директоров
ОАО "Оршанский
0
авиаремонтный
завод" (Республика
Беларусь)

14.99

14.99

0.00

0.00

0.00

0-

0

7965.00

0.0028

0.0028

0-

1080.00

0

1080.00

0.00038

0.00038

0-

1955 вища

810.00

0

810.00

0.00029

0.00029

0-

1956007291

заст.
голови
ради
директорів
(18 років на
посаді)

1953 вища

11745.00

0

11745.00

0.0042

0.0042

0-

Недашковський
Олександр
1753339950
Петрович

член ради
директорів
(13 років на
посаді)

1948 вища

5535.00

0

5535.00

0.00197

0.00197

0-

Підорич Руслан
2865716238
Олександрович

член ради
директорів
( 1 рік на
посаді)

1978 вища

135.00

0

135.00

0.000048

0.00

0-

Жеманюк
Павло
Дмитрович

1949609195

член ради
директорів
(9 років на
посаді)

2353608630

член ради
директорів
(5 років на
посаді)

Богуслаєв
Олександр
Вячеславович

2870318390

заст.голови
наглядової
ради (7
років на
посаді)

1978 вища

Гречиха Юрій
Михайлович

1991002735

член
наглядової
ради (1 рік
на посаді)

1954 середня

Кононенко
2042704511
Петро Іванович

член
наглядової
ради (9
років на
посаді)

Покатов
Олімпій
Валеріанович

Семенов
Володимир
Борисович

Логвін Валерій
1919715434
Михайлович

член
наглядової
ради (3

1953 вища

1964 вища

3105.00

2700.00

0 42041835.00

10

0

0

3105.00

2700.00

0.0011

0.0009

0.0011

Голова наглядової
ради ПАТ
"Запорізький
рибокомбінат"
(ЄДРПОУ
0
00476642), голова
наглядової ради
ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ"
(код ЄДРПОУ
23783730)

0.0009

член совета
директоров ОАО
"Оршанский
0
авиаремонтный
завод" (Республика
Беларусь)
Голова ревізійної
комісії ПАТ
0 "Запорізький
рибокомбінат" (код
ЄДРПОУ 00476642)

1350.00

0

1350.00

0.00048

0.00048

270.00

0

270.00

0.000096

0.000096

1955 вища

2025.00

0

2025.00

0.00072

0.00072

1952 вища

3780.00

0

3780.00

0.0013

0.0013

0-

директор ЗАО
0 "БОРИСФЕН"
(Росія, м. Москва)

0-

роки на
посаді)
член
Труш Михайло
1805816035
Іванович

наглядової
ради (5
років на
посаді)

1949 вища

2025.00

0

2025.00

0.00072

0.00072

0-

Хорєва
Світлана
1971304444
Олександрівна

член
наглядової
ради (3
роки на
посаді)

1953 вища

135.00

0

135.00

0.000048

0.000048

0-

Молчанов
Михайло
Миколайович

2003712791

член
наглядової
ради (1 рік
на посаді)

1954 вища

36720.00

0

36720.00

0.0130

0.0130

0-

2006703813

голова
ревізійної
комісії (13
років на
посаді)

1954 вища

7425.00

0

7425.00

0.0026

0.0026

Председатель
ревизионной
комиссии ОАО
0 "Оршанский
авиаремонтный
завод" (Республика
Беларусь)

2770202415

член
ревізійної
комісії (1рік
на посаді)

1975 вища

810.00

0

810.00

0.00029

0.000048

0-

1987215428

член
ревізійної
комісії (1
рік на
посаді)

1954 вища

135.00

0

135.00

0.000048

0.000048

0

1977003156

член
ревізійної
комісії (9
років на
посаді)

1954 вища

49275.00

0

49275.00

0.0176

0.0176

0-

Пирогов Леонід
1763603313
Олексійович

член
ревізійної
комісії (9
років на
посаді)

1948 вища

1080.00

0

1080.00

0.00038

0.00038

0-

Вишневський
Сергій
Миколайович

1999707695

член
ревізійної
комісії (1
рік на
посаді)

1954 вища

945.00

0

945.00

0.00034

0.00034

0-

Поспєлов
Олександр
Михайлович

2071513570

член
ревізійної
комісії (1
рік на
посаді)

1956 вища

405.00

0

405.00

0.00014

0.00014

0-

Тиханський
Анантолій
Олексійович

1756402572

головний
бухгалтер
(11 років на
посаді)

1948 вища

31995.00

0

31995.00

0.0114

0.0114

0-

2055905378

голова
наглядової
ради (5
роки на
посаді)

1956 вища

135.00

0

135.00

0.000048

0.000048

Поливяний
Олександр
Миколайович

Зінченко
Андрій
Валентинович
Завгородня
Людмила
Іванівна

Пастернак
Валентин
Григорович

Малиш
Анатолій
Миколайович

Лунін Віктор
Олексійович

1903704715

член ради
директорів
(9 років на
посаді)

1952 вища

1620.00

0

1620.00

0.00058

0.00058

0

директор ТОВ
"Клініка МОТОР
СІЧ" (код ЄДРПОУ
31507969)

член наглядової
ради ПрАТ ТРК
"АЛЕКС" (код
ЄДРПОУ 23286602)

Член наглядової
ради ПАТ
"Запорізький
рибокомбінат (код
ЄДРПОУ
00476642), Голова
ревізійної комісії
ТДВ СК "МОТОРГАРАНТ" (код
ЄДРПОУ
31154435), Голова
ревізійної комісії
ПрАТ ТРК "АЛЕКС"
(код ЄДРПОУ
23286602), Голова
ревізійної комісії
ТОВ
"СпівдружністьБуд" (код ЄДРПОУ
0 34535784), голова
ревізійної комісії
ТОВ "Туристична
компанія "Тревел
Січ" (код ЄДРПОУ
33795893), член

Ширков
Володимир
Тимофійович

1846514754

член ради
директорів
(5 років на
посаді)

1950 вища

2970.00

0

2970.00

0.00106

0.00106

наглядової ради
ПАТ "МОТОРБАНК" (код
ЄДРПОУ 35345213)
Член ревізійної
комісії ТОВ
"Южний термінал"
(код ЄДРПОУ
323268175), Голова
ревізійної комісії
ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ"
(код ЄДРПОУ
23783730)
Член наглядової
ради ПАТ "МОТОР0
БАНК" (код
ЄДРПОУ 35345213)

Інформація про посадових осіб емітента
Голова Ради директорiв - Богуслаєв Вячеслав Олександрович; 1938 року народження. Освіта: вища, доктор технічних наук, професор, академік.
Стаж роботи на підприємстві 50 років. Зазначена посадова особа обіймає посаду Председателя совета директоров ОАО "Оршанский авиаремонтный
завод" (211004, Республика Беларусь, Оршанский район, г.п.Болбасово, ул.Заводская, 1), основним видом діяльності якого є ремонт, технічне
обслуговування та модернізація літальних апаратів, включаючи космічні, та їх двигуни.
Заступник голови Ради директорiв - Жеманюк Павло Дмитрович; 1953 року народження. Освіта: вища, кандидат технічних наук. Стаж роботи на
підприємстві 35 років. Посада на підприємстві – технічний директор.
Заступник голови Ради директорiв - Войтенко Сергій Анатолійович 1954 року народження. Освіта: вища кандидат технічних наук. Стаж роботи на
підприємстві 30 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", директор з якості, на теперішній час –
директор з виробництва.
Заступник голови Ради директорiв - Березовський Михайло Наумович; 1938 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 50 років.
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ" директор УБтаСР, на теперішній час директор з будівництва та
соціального розвитку.
Член Ради директорiв - Покатов Олiмпiй Валер'янович; 1953 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 33 роки. Посада на
підприємстві - директор з управління персоналом. Зазначена посадова особа обіймає посаду Голови наглядової ради в залежному підприємстві ПАТ
«Запорізький рибокомбінат» (м. Запоріжжя, вул. Луначарського 21), основним видом діяльності якого є риборозведення, та Голови наглядової ради
ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» (м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2 А), основним видом діяльності якого є виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та
їх двигунів.
Член Ради директорiв - Горбик Костянтин Iванович; 1955 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 26 років.. Найменування
підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ" начальник цеху, на теперішній час – заступник технічного директора з
інструментального виробництва АТ «МОТОР СІЧ».
Член Ради директорiв - Ширков Володимир Тимофійович; 1950 року народження. Освіта: вища, кандидат технічних наук. Стаж роботи на
підприємстві 34 роки. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ" заст. генерального директора з маркетингу АТ
"МОТОР СІЧ", на теперішній час - директор з маркетингу. Зазначена посадова особа обіймає посаду в залежному підприємстві - член наглядової ради
ПАТ «МОТОР-БАНК» (м.Запоріжжя, проспект Моторобудівників,буд.54 «Б», основним видом діяльності якого є банківська діяльність).
Член Ради директорiв - Лунiн Вiктор Олексiйович; 1952 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 37 років. Посада на
підприємстві - фінансовий директор. Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в залежних підприємствах:
Член Наглядової ради (ПАТ «Запорізький рибокомбінат», м. Запоріжжя,вул. Луначарського, 21- основним видом діяльності якого є
риборозведення).
Голова ревізійної комісії (ТОВ «Співдружність Буд» 69068, м. Запоріжжя, вул. Офіцерська, буд. 32 – основним видом діяльності якого є
Виробництво виробів з бетону, гіпсу для будівництва, будівництво будівель).
Голова ревізійної комісії (ТДВ СК «Мотор Гарант» (м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3- основним видом діяльності якої є надання страхових послуг)
Голова ревізійної комісії (ПрАТ ТРК «АЛЕКС» ( м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 48 - основним видом діяльності якої є діяльність у сфері
радіомовлення та телебачення та рекламна діяльність ).
Голова ревізійної комісії (ТОВ Туристична компанія «Тревел Січ» (м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 54 - основним видом діяльності якої є
послуги з організації подорожувань).
Член наглядової ради (ПАТ «Мотор-Банк (м.Запоріжжя, проспект Моторобудівників,буд.54 «Б» банківська діяльність).
Член ревізійної комісії ТОВ "Южний термінал" (код ЄДР 323268175) Адреса75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Леніна, 222 Код
ЄДР32368175. Вид економічної діяльності - роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
Голова ревізійної комісії ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" (код ЄДР 23783730) Адреса, м. Запоріжжя, вул.. Іванова 2А, вид економічної діяльності – виробництво
вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів.
Член Ради директорiв - Семенов Володимир Борисович; 1964 року народження. Освіта: вища, кандидат економічних наук. Стаж роботи на
підприємстві 14 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", заст.генерального директора АТ "МОТОР СІЧ",
на теперішній час - директор з корпоративних прав та інвестиційних проектів АТ "МОТОР СІЧ". Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в
залежних підприємствах: член совета директоров ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (Республика Беларусь).
Член Ради директорiв - Гараненко Роман Юрійович 1960 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві -29 років. Найменування
підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", попередня посада – заступник головного контролера, на теперішній час – директор
з якості.
Член Ради директорiв - Недашковський Олександр Петрович; 1948 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 41 рік.
Найменування підприємства та посада: АТ "МОТОР СІЧ", директор Сніжнянського машзаводу.
Член Ради директорiв – Підоріч Руслан Олександрович, 1978 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 11 років. Найменування
підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", інженер, на теперішній час – начальник відділу.
Голова Наглядової ради - Малиш Анатолій Миколайович; 1956 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 31 рік.. Найменування
підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", заст. генерального директора, на теперішній час - директор зі зв'язків з
громадськістю.
Зазначена посадова особа обіймає посаду в залежному підприємстві - Член наглядової ради ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» (( м. Запоріжжя, вул. 8
Березня, 48 - основним видом діяльності якої є діяльність у сфері радіомовлення та телебачення та рекламна діяльність ).
Заступник голови наглядової ради - Богуслаєв Олександр Вячеславович; 1978 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 12
років. Посада на підприємстві - провідний iнженер. Зазначена посадова особа обіймає посаду Голови ревізійної комісії ПАТ «Запорізький
рибокомбінат» (м.З апоріжжя,вул. Луначарського 21 - основним видом діяльності якого є риборозведння).
Член Наглядової ради - Молчанов Михайло Миколайович 1954 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 40 років.
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ головний інженер ТВУ, на теперішній час - директор ТВУ.
Член Наглядової ради - Кононенко Петро Iванович; 1955 року народження. Освіта: вища кандидат економічних наук. Стаж роботи на підприємстві
39 років.. Посада на підприємстві - директор Московського представництва.Посада в інших підприємствах - директор ЗАО "Борисфен" (Росія)
Член Наглядової ради - Труш Михайло Іванович; 1949 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 44 роки. Посада на

підприємстві - голова профспілкового комітету АТ "МОТОР СІЧ".
Член Наглядової ради – Хорєва Світлана Олександрівна; 1953 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 30 років.
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: попередня посада - начальник планово-економічного управління АТ "МОТОР СІЧ", на
теперішній час - начальник фінансово-економічного управління АТ "МОТОР СІЧ".
Член Наглядової ради - Гречиха Юрій Михайлович; 1954 року народження. Освіта: середнє-спеціальне. Стаж роботи на підприємстві 38 років.
Посада на підприємстві - слюсар-збиральник двигунів.
Член Наглядової ради - Логвін Валерій Михайлович; 1952 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 42 роки. Посада на
підприємстві - директор комбінату харчування.
Голова ревiзiйної комiсiї - Поливяний Олександр Миколайович; 1954 року народження. Освіта: вища. Стаж роботи на підприємстві 32 роки.
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "МОТОР СІЧ", Начальник Департаменту організації праці, на теперішній час начальник відділу праці та заробітної плати фінансово-економічного управління. Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в залежних
підприємствах: председатель ревизионной комиссии ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (Республика Беларусь)
Член ревізійної комісії – Вишневський Сергій Миколайович 1954 року народження, освіта вища. Стаж роботи на підприємстві 30 років.
Найменування підприємства та посада: АТ «МОТОР СІЧ» - начальник виробництва, на теперішній час – директор з виробництва авіаційних двигунів.
Член ревізійної комісії – Пастернак Валентин Григорович, 1954 року народження, Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві 36 років. Посада на
підприємстві - Директор Волочиського машинобудівного заводу.
Член ревізійної комісії – Завгородня Людмила Іванівна 1954 року народження. Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві - 21 рік. Посада на
підприємстві – головний лікар. Посадова особа обіймає посаду Президент ТОВ "Клініка МОТОР СІЧ" (код ЄДР 31507969), адреса: м. Запоріжжя, вул..
Брюлова, 6. Основний вид діяльності – надання медичних послуг.
Член ревізійної комісії – Зінченко Андрій Валентинович 1975 року. Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві – 19 років. Найменування
підприємства та попередня посада: АТ «МОТОР СІЧ» - начальник бюро, на теперішній час - начальник управління кадрами.
Член ревізійної комісії – Пірогов Леонід Олексійович, 1948 року народження, Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві 38 років. Найменування
підприємства та посада -заступник технічного директора – начальник КТУ АТ «МОТОР СІЧ».
Член ревізійної комісії – Поспєлов Олександр Михайлович 1956 року народження. Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві 32 роки.
Найменування підприємства та попередня посада: АТ «МОТОР СІЧ» - директор управління закупівель та матеріалів, на теперішній час – директор
управління закупівель.
Головний бухгалтер - Тиханський Анатолiй Олексiйович; 1948 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи на підприємстві 32 роки.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
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Лунін Віктор Олексійович
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директорів рибокомбінат"
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Голова Ради директорiв - Богуслаєв Вячеслав Олександрович; 1938 року народження. Зазначена посадова особа обіймає посаду Председателя
совета директоров ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (211004, Республика Беларусь, Оршанский район, г.п.Болбасово, ул.Заводская, 1),
основним видом діяльності якого є ремонт, технічне обслуговування та модернізація літальних апаратів, включаючи космічні, та їх двигуни
Член Ради директорiв - Покатов Олiмпiй Валер'янович; 1953 року народження. Зазначена посадова особа обіймає посаду Голови наглядової ради
в залежному підприємстві ВАТ «Запорізький рибокомбінат» (м. Запоріжжя, вул. Луначарського 21), основним видом діяльності якого є
риборозведення, та Голови наглядової ради ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» (м.Запоріжжя, вул. Іванова, 2 А), основним видом діяльності якого є виробництво
вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ради директорiв - Лунiн Вiктор Олексiйович; 1952 року народження. Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в залежних
підприємствах:
Член Наглядової ради (ПАТ «Запорізький рибокомбінат», м. Запоріжжя,вул. Луначарського, 21- основним видом діяльності якого є
риборозведення).
Голова ревізійної комісії (ТОВ «Співдружність Буд» 69068, м. Запоріжжя, вул. Офіцерська, буд. 32 – основним видом діяльності якого є
Виробництво виробів з бетону, гіпсу для будівництва, будівництво будівель).
Голова ревізійної комісії (ТДВ СК «Мотор Гарант» (м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3- основним видом діяльності якої є надання страхових послуг)
Голова ревізійної комісії (ПрАТ ТРК «АЛЕКС» ( м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 48 - основним видом діяльності якої є діяльність у сфері
радіомовлення та телебачення та рекламна діяльність ).
Голова ревізійної комісії (ТОВ Туристична компанія «Тревел Січ» (м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 54 - основним видом діяльності якої є
послуги з організації подорожувань).
Член наглядової ради (ПАТ «Мотор-Банк (м.Запоріжжя, проспект Моторобудівників,буд.54 «Б» банківська діяльність).
Член ревізійної комісії ТОВ "Южний термінал" (код ЄДР 323268175) Адреса75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Леніна, 222 Код
ЄДР32368175. Вид економічної діяльності - роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
Голова ревізійної комісії ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" (код ЄДР 23783730) Адреса, м. Запоріжжя, вул.. Іванова 2А, вид економічної діяльності – виробництво
вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів.
Член Ради директорiв - Ширков Володимир Тимофійович; 1950 року народження. Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в залежних
підприємствах
Член наглядової ради ПАТ «МОТОР-БАНК» (м.Запоріжжя, проспект Моторобудівників,буд.54 «Б» банківська діяльність).

Голова Наглядової ради - Малиш Анатолій Миколайович; 1956 року народження. Зазначена посадова особа обіймає наступні посади в залежних
підприємствах:
Член наглядової ради ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» (( м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 48 - основним видом діяльності якої є діяльність у сфері
радіомовлення та телебачення та рекламна діяльність ).
Заступник голови наглядової ради - Богуслаєв Олександр Вячеславович; 1978 року народження. Зазначена посадова особа обіймає посаду
Голови ревізійної комісії ПАТ «Запорізький рибокомбінат» (м.Запоріжжя,вул. Луначарського 21 - основним видом діяльності якого є риборозведння).
Член Наглядової ради - Кононенко Петро Iванович; 1955 року народження. Освіта: вища кандидат економічних наук. Стаж роботи на підприємстві
39 років. Посада на підприємстві - директор Московського представництва. Обіймає посаду директора ЗАО «Борисфен» (Росія , м. Москва)
Член ревізійної комісії – Завгородня Людмила Іванівна 1954 року народження. Освіта вища. Стаж роботи на підприємстві - 21 рік. Посадова особа
обіймає посаду Президент ТОВ "Клініка МОТОР СІЧ" (код ЄДР 31507969), адреса: м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 6. Основний вид діяльності – надання
медичних послуг.
Посадові особи АТ "МОТОР СІЧ" не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,
службової діяльності.
До суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особі емітента АТ "МОТОР СІЧ" були засновниками, учасниками чи посадовими особами
не застосовувалися процедури банкрутства
Посадові особи АТ "МОТОР СІЧ" не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,
службової діяльності.
До суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особі емітента АТ "МОТОР СІЧ" були засновниками, учасниками чи посадовими особами
не застосовувалися процедури банкрутства

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Засновником АТ «МОТОР СІЧ» згідно зі Статутом Товариства є держава в особі Фонду державного майна України. Реквізити ФДМУ: 01133, м.
Київ, вул. Кутузова, 18/9.
На облікову дату 03 квітня 2012 року - день складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями АТ "МОТОР СІЧ"
акціонерами Товариство було 7992 особи, з них:
фізичні особи -акціонери - 7711 осіб та юридичні особи - акціонери - 281особа.
На 30.09.2012 року власником істотної участі АТ «МОТОР СІЧ» є одна фізична особа. яка володіє 14,99% статутного капіталу АТ "МОТОР СІЧ"
Сумарна кількість акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного періоду складає 2077990 шт.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи власника істотної участі або зазначення "фізична особа"
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Інформацію отримано від ПрАТ "ВДЦП" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889. Місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію
цінних паперів -Ліцензія серії АВ №498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. –
27.05.2019 р.)
На кінець звітного періоду держава та територіальна громада не мали частки в статутному (складеному, пайовому) капіталі Товариства.

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, іншими афілійованими особами
Правочини, протягом звітного періоду між емітентом АТ "МОТОР СІЧ" або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими
підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не укладалися.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
В звітному періоді АТ "МОТОР СІЧ" не було стороною в судових процесах або процедурах досудового врегулювання спору щодо вимог на суму 10
або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента та на суму, що є меншою з цих двох вищезазначених показників.
В інших процесах, випадки яких зазначено п. 9.1 АТ "МОТОР СІЧ" участі не приймало.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (тис.грн.) протягом 9 місяців 2012 року
Показник Нараховано Перераховано
Штрафні санкції
- по податку на прибуток 134 134
- з ПДВ 4010 4010
- по господарській діяльності 1279 1279
Інші 144 12
РАЗОМ 5437 5437

Протягом звітного періоду 2012 р. дочірнім підприємством «Гуляйпільський машинобудівний завод» публічного акціонерного товариства «МОТОР
СІЧ» виплачено штрафних санкцій та пені з заборгованості по сплаті податків на суму 102453,00 грн., в т.ч.:
- штрафна санкція з заборгованості по сплаті податку на додану вартість – 86 653,00 грн.
- пеня по податку на додану вартість – 15 800 грн.

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
На 30.09.2012 р. розмір статутного (зареєстрованого та сплаченого) капіталу АТ "МОТОР СІЧ" складає 280 529 650,00 грн..
Статутний капітал АТ «МОТОР СІЧ» поділений 2 077 990 простих іменних акцій, випущених у документарній формі, номінальною вартістю 135 грн.
кожна.
Зареєстровано одну емісію акцій.
Зареєстровано три випуски.
Перший випуск:
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 238/1/94.
Дата державної реєстрації випуску: 17.06.1994р.
Орган, що здійснив реєстрацію: Міністерство фінансів України.
Перший випуск анульований.
Другий випуск:
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 142/1/01.
Дата державної реєстрації випуску: 28.03.2001.
Орган, що здійснив реєстрацію: Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.
Другий випуск пов’язаний з індексацією основних фондів шляхом збільшення номінальної вартості акцій, 1 акція першого випуску обмінювалася на
1 акцію другого випуску. Свідоцтво про другий випуск анульовано у зв'язку із дематеоіалізацією цінних паперів.
Видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування..
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 205/1/11.
Дата державної реєстрації випуску: 20.04.2011.
Орган, що здійснив реєстрацію: Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.
Національним депозитарієм України простим іменним акціям АТ «МОТОР СІЧ» було присвоєно код ISIN: UA0800541007.
Кожна проста іменна акція АТ «МОТОР СІЧ» надає акціонеру – її власнику однаковий обсяг прав.
Відповідно до Статуту АТ «МОТОР СІЧ», Положення про проведення загальних зборів акціонерів АТ «МОТОР СІЧ» і Цивільного Кодексу України,
Законів України «Про цінні папери і фондовий ринок» (№3480-IV від 23.02.2006р.), «Про господарські товариства» (№1576-XII від 19.09.1991р.), «Про
Національну депозитарну систему й особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (№710/97-ВР від 10.12.1997р.) акціонер – власник
простих іменних акцій Товариства має право:
- брати участь у загальних зборах акціонерів незалежно від кількості акцій;
- обирати і бути обраними в Раду директорів, ревізійну комісію й інші органи управління Товариства;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному дійсним Статутом;
- вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів;
- брати участь у розподілі прибутку відповідно до Статуту Товариства й одержувати частину прибутку у вигляді дивідендів пропорційно частці
кожного з учасників на початок терміну виплати дивідендів;
- ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства за підсумками роботи за рік, а також про рішення, прийняті на загальних зборах - на
вимогу учасника Товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльності, протоколи зборів;
- одержувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру своєї частки в статутному фонді (капіталі)
Товариства;
- продавати, передавати і заповідати в спадщину приналежні їм акції в порядку, визначеному чинним Законодавством України і дійсним Статутом
без згоди інших акціонерів і Товариства;
- скористатися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;
- продавати акції Товариству, у випадку, якщо Товариством прийняте рішення про придбання акцій;
- вимагати від реєстратора Товариства підтвердження прав акціонера на акції шляхом видачі йому виписки з реєстру акціонерів Товариства;
- одержувати від реєстратора Товариства інформацію про всі записи на його особовому рахунку;
- одержувати від реєстратора Товариства інформацію про викуплені Емітентом цінні папери;
- у випадках, передбачених чинним законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, у тому числі вимагати від
Товариства відшкодування збитків.
Акціонери при підготовці та проведення загальних зборів мають право:
- ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників;
- приймати участь у голосуванні та голосувати по питанням порядку денного на загальних зборах;
- висувати кандидатів у виборчі органи;
- обирати і бути обраними у виборчі органи та ін.
Пильна увага приділяється на підприємстві забезпеченню його прозорості, достовірності інформації, що публікується від імені «МОТОР СІЧ».
Підтримка в актуалізованому стані розділу «Інвесторам та акціонерам» на офіційному сайті АТ «МОТОР СІЧ» дозволяє істотно покращити
інформування широкого кола зацікавлених осіб (інвесторів та акціонерів),забезпечити їм оперативний доступ до інформації, підвищую імідж
підприємства та забезпечуєвиконання вимог та норм законодавства України.
Протягом звітного періоду додаткового випуску акцій не було
Протягом звітного періоду емітентом не приймалось рішення щодо додаткового випуску акцій
Протягом звітного періоду загальними зборами емітента неприймалося рішень про анулювання, консолідацію або дроблення акцій
Емісійних цінних паперів (крім акцій) протягом звітного періоду емітентом не випускалось
Облігації протягом звітного періоду не випускались
Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітента, які на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення не має
Емітентом не приймалось рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій)
На 30.09.2012 року акції АТ «МОТОР СІЧ» активно торгуються на двох українських біржах ПАТ "Фондова біржа ПФТС" та ПАТ «УКРАЇНСЬКА
БІРЖА».
Акції АТ «МОТОР СІЧ» включені до Котирувального листа 1 рiвня офiцiйного котирування ПАТ "Фондова біржа ПФТС" та до складу «індексного
кошика» ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Код АТ «МОТОР СІЧ» у ПАТ "Фондова біржа ПФТС" – «MSICH». До лістингу включені прості іменні акції,

номінальною вартістю 135 грн. кожна.
Акції АТ «МОТОР СІЧ» включені до 1 рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (код в торгівельній системі – MSICH).
Найвища ціна на акції АТ «МОТОР СІЧ» протягом 3 кварталу 2012 року
- на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" складала 2390,5 грн.,
- на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» - 2419,00 грн.
Найвища ціна на акції АТ «МОТОР СІЧ» протягом 9 місяців 2012 року
- на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" складала 2860 грн.,
- на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» - 2880,00 грн.

Найнижча ціна на акції АТ «МОТОР СІЧ» протягом протягом 3 кварталу 2012 року
- на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" складала 2078,5 грн.,
- на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» - 1750,00 грн.
Найнижча ціна на акції АТ «МОТОР СІЧ» протягом протягом 9 місяців 2012 року
- на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" складала 1785,0 грн.,
- на ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» - 1750,00 грн.

Ринкова капіталізація АТ "МОТОР СІЧ" станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на ПАТ "Фондова біржа
ПФТС" дорівнює 4 421 652 268,3 грн.
Ринкова капіталізація АТ "МОТОР СІЧ" станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на ПАТ «УКРАЇНСЬКА
БІРЖА» дорівнює 4 642 229 660,0 грн.
Загальний обсяг угод з акціями АТ "МОТОР СІЧ" на ПАТ "Фондова біржа ПФТС":
- у 3 кварталі 2012 року дорівнює 1 061 529,50 грн.
- за 9 місяців дорівнює 7 123 029,60 грн.
Загальний обсяг угод з акціями АТ "МОТОР СІЧ"на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
- у 3 кварталі 2012 року дорівнює 196 683 667,0 грн.
- за 9 місяців дорівнює 521 914 086,0 грн.
Реквізити Депозитарію:
Повна назва - Приватне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889
Місцезнаходження (поштова адреса): Україна, 04107 м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г (Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів -Ліцензія серії АВ №498004, видана
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.)
29 квітня 2011 року зберігачем ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» відкрито рахунки в цінних паперах акціонерам та зараховано на них акції у
відповідності із договором та переданим реєстром власників іменних цінних паперів.
Реквізити Зберігача:
Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "МОТОР - ДІЛЕР"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24513000
Місцезнаходження (поштова адреса): Україна, 69068, м.Запоріжжя,вул. Омельченка, 21)

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі
економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності
настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента,
оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
За 9 місяців 2012 року на реконструкцію та технічне переозброєння діючого виробництва АТ «Мотор Січ» спрямовано 481.0 млн.грн. Із загального
обсягу коштів на придбання обладнання використано 308.8 млн.грн; на модернізацію – 61.2 млн.грн.; на реконструкцію діючого виробництва – 83.0
млн.грн.; на технічне переозброєння філіалів (СМЗ, ВМЗ) – 28.0 млн.грн.
У контрактах на 2012 рік досягнутий новий рівень цін на основні види продукції та послуг виробництва АТ «Мотор Січ». Питання підвищення цін на
продукцію і послуги підприємство завжди приділяє велику увагу, так як щорічно має місце зростання цін на матеріали, комплектуючі, енергоносії.
У 3 кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився обсяг реалізації основних видів продукції та послуг з
далеким зарубіжжям і Україні. Зростання реалізації обумовлений як новим рівнем цін, так і збільшенням кількості виготовленої та відремонтованої
продукції.
В цілому, підписані контракти на 2012 рік дають підстави для позитивного прогнозу щодо обсягів реалізації по всій номенклатурі продукції, що
випускається підприємством продукції.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Виберіть сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису головного бухгалтера (файл CER)
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14307794

1.1.2. Повне найменування

публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"

1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "МОТОР СІЧ"

1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ

Акціонерне товариство

1.1.5. Поштовий індекс

69068

1.1.6. Область

Запорізька

1.1.7. Район

Шевченківський

1.1.8. Населений пункт

м. Запоріжжя

1.1.9. Вулиця

пр. Моторобудівників

1.1.10. Будинок

15

1.1.11. Корпус

-

1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва

свідоцтво скасоване згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України.."від 07.04.2011 року №3205

1.2.2. Дата видачі свідоцтва

25.05.1994

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

1.2.4. Зареєстрований статутний
капітал (грн)

280528650

1.2.5. Сплачений статутний капітал
(грн)

280528650

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний рахунок

Валюта

1

2

3

4

Філія ПАТ "ПУМБ

313623

26000976712139 980- грн

Донбаська філія ПАТ "Кредитпромбанк"

335593

26007198002341 980- грн

Запорізька філія ПАТ "Кредитпромбанк"

373135

26004099800012 980- грн

АТ "Укрексімбанк"

313979

260090175838 980- грн

Відділення №17 ПАТ ПУМБ м.Донецьк

334851

26004962485076 980- грн

АТ "ОТП БАНК"

300528

26006001301191 980- грн

АТ "УкрСиббанк"

351005

26003044619000 980- грн

ПАТ "ВТБ Банк"

321767

26006010046253 980- грн

ПАТ "МОТОР-БАНК"

313009

26006001000017 980- грн

АТ"Український банк реконструкції та розвитку"

380883

260050011066 980- грн

ПАТ "Банк Кредит Дніпро"

305749

2600430373402 980- грн

АТ "Сбербанк Росії"

320627

26005013002444 980- грн

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування

30.30

виготовлення інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

25.99

виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

27.11

допоміжне обслуговування авіаційного транспорту

52.23

виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

32.50

забір очищення та постачання води

36.00

2. Інформація про загальні збори акціонерів
1
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**
* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Чергові

Позачергові

2

3

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування

Організаційноправова
форма

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження,
міжміський код,
телефон, факс

1

2

3

4

Приватне підприємство
аудиторська фірма
"ЗапорожАудит.Податки.
Право."

69063, м.
Запоріжжя, пров.
13625523
Тихий, 8, тел. (061)
764-21-76

Приватне
підприємство

Вид
діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ на цей
вид діяльності

Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа

Номер
ліцензії
або
іншого
документа

5

6

7

8

аудиторська
діяльність

Аудиторська палата України

26.01.2001 0057

Товариство зобмеженою Товариство з
відповідальністю "ФІРМА обмеженою
"МОТОР-ДІЛЕР"
відповідальністю

24513000

69068, м.
брокерська,
Запоріжжя, вул.
дилерська
Омельченка, 21, тел.
діяльність
(061) 720-49-85

ДК ЦПФР

17.11.2009

серія АВ №
493444,
серія АВ №
493443

Товариство зобмеженою Товариство з
відповідальністю "Гарант- обмеженою
Інвест""
відповідальністю

32013602

69068, м.
Запоріжжя, вул.
Копьонкіна, 98 тел.
(061) 769-05-13

депозитарна
діяльність
зберігача ЦП

ДК ЦПФР

21.12.2007

серія АВ №
389650

Товариство з додатковою
Товариство з
відповідальністю страхова
додатковою
компанія "МОТОРвідповідальністю
ГАРАНТ"

69068, м.
Запоріжжя, вул.
31154435
Вересаєва, 3 тел.
(061) 212-95-13

страхова
діяльністьЦП

Дежкомфінпослуг

06.02.2007

серія АВ №
299474

19.11.2009

серія АВ №
498004

18.02.2009

серія АВ №
456918

Приватне акціонерне
товариство
"Всеукраїнський
депозитарій цінних
паперів"

04107, м. Київ, вул.
359178 Тропініна, 7-Г тел.
(044) 585-

Акціонерне
товариство

депозитарна
діяльність
ДКЦПФР
депозитарію
цінних паперів

69068, м.
депозитарна
Запоріжжя, вул.
24513000
діяльність
Омельченка, 21, тел.
зберігача цп
(061) 720-49-85

Товариство зобмеженою Товариство з
відповідальністю "ФІРМА обмеженою
"МОТОР-ДІЛЕР"
відповідальністю

ДК ЦПФР

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають
аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб,
які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску
1

Номер
свідоцтва Найменування
Міжнародний
про
органу, що
Тип цінного
ідентифікаційний
реєстзареєстрував
папера
номер
рацію
випуск
випуску
2

3

20.04.2011 205/1/11

4

Форма
існування

Форма
випуску

6

7

5

Державна
комісія з
цінних паперів 0800541007
та фондового
ринку

прості

бездокументарна

НоміЗагальна
Частка у
Кількість
нальна
номінальна статутному
акцій
вартість
вартість
капіталі
(шт.)
(грн)
(грн)
(відсотки)
8

іменні

9

135

10

2077990

11

280528650

100

Строк
виплати
відсотків

Дата погашення
облігацій

10

11

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

1

2

3

НоміКількість у
нальна
випуску
вартість
(шт.)
(грн)
4

Форма
існування

Форма
випуску

6

7

5

Загальна
Відсоткова
номінальна
ставка за
вартість
облігаціями
(грн)
(відсотки)
8

9

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма існування

Форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

1

2

3

4

5

6

7

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Найменування
товару
(послуги),
під який
здійснено
випуск

Дата
погашення
облігацій

8

9

10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів,
сертифікатів ФОН)

Дата випуску

Вид цінних
паперів

1

2

Обсяг
розміщених
Обсяг випуску цінних паперів
на звітну дату
(грн)
3

Умови обігу та погашення

4

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

1

2

3

Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено
випуску акцій,
випуску акцій,
що викуплено
що викуплено
4

5

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)

50000

у тому числі: сертифікатів акцій

50000

сертифікатів облігацій

0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду
цінних паперів)

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)

35269

у тому числі: сертифікатів акцій

35269

сертифікатів облігацій

0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду
цінних паперів)

0

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

2

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні засоби
(тис. грн)

Основні засоби, всього
(тис. грн)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1
1. Виробничого призначення

2

3

4

5

6

7

1657938

1959442

0

0

1657938

будівлі та споруди

595307

619967

0

0

595307

619967

машини та обладнання

800719

1014622

0

0

800719

1014622

транспортні засоби

1959442

81701

120748

0

0

81701

120748

інші

180211

204105

0

0

180211

204105

2. Невиробничого призначення

162656

145406

0

0

162656

145406

будівлі та споруди

126582

102191

0

0

126582

102191

14726

16559

0

0

14726

16559

674

1133

0

0

674

1133

20674

25523

0

0

20674

25523

1820594

2104848

0

0

1820594

2104848

машини та обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

1

2

За попередній період
3

Розрахункова вартість чистих активів

6733473

6187051

Статутний капітал

280529

280529

Скоригований статутний капітал

280529

280529

Використана методика розрахунку вартості чистих
активів емітента за попередній та звітний періоди
відповідно до "Методичних рекомендацій щодо
визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств", затверджених рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р.
N485 (з урахуванням змін показників фінансової
звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 6 452 944 тис. грн. Різниця між
розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 5 906 522 тис.грн

Використана методика розрахунку вартості чистих
активів емітента за попередній та звітний періоди
відповідно до "Методичних рекомендацій щодо
визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств", затверджених рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р.
N485 (з урахуванням змін показників фінансової
звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 5 906 522 тис. грн. Різниця між
розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 5 906 522 тис.грн

Вартість чистих активів акціонерного товариства в
декілька разів більше статутного капіталу
(скоригованого) станом на 30 вересня 2012 року
становить 6 733 473 тис.грн.. Вимоги п.3 ст.155
Цивільного кодексу України дотримуються.

Вартість чистих активів акціонерного товариства в
декілька разів більше статутного капіталу
(скоригованого) станом на 30 червня 2012 року
становить 6 187 051 тис.грн.. Вимоги п.3 ст.155
Цивільного кодексу України дотримуються.

Опис*

Висновок**

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата
Дата вчинення
оприлюднення
дії
повідомлення
1

Вид інформації

2

3

Фінансова звітність

Баланс
на 30.09.2012
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2

3

4

АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
залишкова вартість

010

9757

первісна вартість

011

28018

35351

накопичена амортизація

012

(18261)

(24332)

020

310819

511796

залишкова вартість

030

1820609

2104848

первісна вартість

031

3313618

3740516

знос

032

(1493009)

(1635668)

Незавершені капітальні інвестиції

11019

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

375849

394904

інші фінансові інвестиції

045

21438

12506

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

11646

23999

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

642

642

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

2550760

3059714

Виробничі запаси

100

882120

1138594

Поточні біологічні активи

110

157

188

II. Оборотні активи:

Незавершене виробництво
Готова продукція

120
130

2339559
217507

3145642
252009

Товари

140

5166

6052

Векселі одержані

150
331661

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

417341

первісна вартість

161

444773

349782

резерв сумнівних боргів

162

(27432)

(18121)

з бюджетом

170

242375

459583

за виданими авансами

180

731861

784305

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

5242

3176

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

185220

203181

Поточні фінансові інвестиції

220

95087

525512

в національній валюті

230

89529

23341

- у т.ч. в касі

231

291

222

в іноземній валюті

240

258347

155878

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Інші оборотні активи

250

152820

179716

Усього за розділом II

260

5622331

7208838

12924

48385

8186015

10316937

280529

280529

III. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

171757

407104

Інший додатковий капітал

330

655952

659040

Резервний капітал

340

70145

70145

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3944236

5316655

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

Частка меншості

385

(4878)
5117741

6733473

8311

6465

529733

833251

538044

839716
55416

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування1

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

440

72721

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

4372

4372

77093

59788

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

291621

273368

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

29463

29552

Векселі видані

520

473

473

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

121299

241434

з одержаних авансів

540

1851853

1909631

з бюджетом

550

23804

8408

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

25850

32097

з оплати праці

580

44223

45996

з учасниками

590

10044

50555

із внутрішніх розрахунків

600

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання

610

54309

91231

Усього за розділом IV

620

2452939

2682745

V. Доходи майбутніх періодів

630

198

1215

Баланс

640

8186015

10316937

1 З рядка 420 графа 4

Сума благодійної допомоги (421)

0

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2012 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5106987

3997322

Податок на додану вартість

015

(69542)

(58163)

Акцизний збір

020
025

Інші вирахування з доходу

030

(6287)

(3236)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

5031158

3935923

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(2531021)

(1925387)

прибуток

050

2500137

2010536

збиток

055
3743089

2815581

(356163)

Валовий:

Інші операційні доходи

060

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції,
одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

(361071)

Витрати на збут

080

(302294)

(228141)

Інші операційні витрати

090

(3608491)

(2890710)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції,
одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

1971370

1351103
29582

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

17640

Інші фінансові доходи

120

3258

2413

Інші доходи 1

130

19959

18240

Фінансові витрати

140

(19070)

(33620)

Втрати від участі в капіталі

150

(9347)

(14736)

Інші витрати

160

(34540)

(22944)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165
1949270

1330038

(526870)

(460087)

1422400

869951

1422400

869951

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток

170

збиток

175

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та
групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи
177
вибуття унаслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190

збиток

195

Надзвичайні:
доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий:
прибуток

220

збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Матеріальні затрати

230

2467122

1918642

Витрати на оплату праці

240

784635

699834

Відрахування на соціальні заходи

250

287724

256042

Амортизація

260

192161

139149

Інші операційні витрати

270

609993

560095

Разом

280

4341635

3573762

Середньорічна кількість простих акцій

300

2030654

1980394

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2030654

1980394

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

700.4639884

439.2817793

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

700.4639884

439.2817793

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Дивіденди на одну просту акцію
1 З рядка 130 графа 3

340

Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

25

10

0

Примітки до звітів
Основні аспекти облікової політики АТ «Мотор Сич»
Дана Облікова політика (далі - «Облікова політика») розкриває основи, стандарти, правила й процедури обліку, які застосовуються всіма
структурними підрозділами АТ «Мотор Сич» при веденні обліку і складанні фінансової звітності. Вона встановлює принципи визнання та оцінки
об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності підприємства.
Керівництво підприємства визначає і приймає політику таким чином, щоб у фінансовій звітності була представлена інформація, що:
доречна для потреб користувачів при прийнятті рішень;
вірогідно представляє результати і фінансовий стан підприємства;
відображає економічний зміст подій і операцій, а не тільки їхню юридичну форму.
У своїй діяльності підприємство будує прогнози та формує свої очікування щодо майбутніх подій і умов. Такі прогнози називаються обліковими
оцінками. Наприклад, застосування облікової оцінки потрібно для визначення:
величини резерву сумнівних боргів;
ступеня знецінення запасів;
справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань;
терміну корисного використання основних засобів.
Підприємство переглядає облікові оцінки при зміні обставин, на яких базувалися дані оцінки, або при одержанні нової інформації.
Зміна облікової оцінки - це корегування балансової вартості активу/ зобов'язання, або строку використання активу/погашення зобов'язання, що є
результатом зміни очікувань можливих майбутніх вигід або збитків, пов'язаних з таким активом/зобов'язанням. Перегляд оцінки не пов'язаний з
попередніми періодами і не є виправленням помилки.
Зміна оцінки приймається до уваги при підготовці фінансової звітності, починаючи з того періоду, коли вона була зроблена, і продовжує
враховуватися при підготовці фінансової звітності в наступних періодах.
Метою фінансової звітності є надання такої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і грошових потоків підприємства, що була б
корисна користувачам при прийнятті економічних рішень.
Обмеження при досягненні доречності та надійності інформації
Своєчасність. У випадку невиправданої затримки в поданні інформації можлива втрата її доречності. Для своєчасного подання інформації часто
буває необхідно звітувати до з'ясування всіх аспектів операції або іншої події господарської діяльності, тим самим знижуючи надійність інформації що
надається. І навпаки, якщо звітність затримана до з'ясування всіх аспектів, інформація може виявитися надзвичайно надійною, але мало корисною
для користувачів, які повинні були приймати рішення вчасно. У досягненні балансу між доречністю й надійністю, превалюючим міркуванням є
достатність інформації для ухвалення економічного рішення.
Баланс між вигодами та витратами. Співвідношення між вигодами та витратами - це принципове обмеження, а не якісна характеристика. Вигоди
від інформації повинні перевищувати витрати на її одержання.
Достовірне та об'єктивне подання. Фінансова звітність повинна забезпечувати достовірне та об'єктивне подання фінансового становища,
результатів діяльності та змін у фінансовому стані підприємства. Застосування основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та
об'єктивне складання фінансової звітності.
Сфера застосування облікової політики:
Дана облікова політика розроблена з метою ведення бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно до П(С)БУ, МСБО / МСФЗ, а також
податкової звітності на підставі облікових даних.
Ведення бухгалтерського обліку покладається на Головну бухгалтерію та підлеглі їй підрозділи, під керівництвом Головного бухгалтера.
Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів, що
регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.
Ведення бухгалтерського обліку здійснюється по єдиному робочому плану рахунків, затверджуваному Головним бухгалтером відповідно до Наказу
Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.
Для складання звітності відповідно до податкового законодавства України підприємство використовує дані бухгалтерського обліку.
Ця облікова політика є обов'язковою для застосування всіма особами, задіяними у формуванні активів та зобов'язань підприємства та здійсненні
господарських операцій, що впливають на фінансовий стан підприємства, це:
- керівництво підприємства;
- керівники структурних підрозділів;
- працівники служб і відділів, відповідальних за своєчасну розробку, перегляд і доведення нормативно довідкової інформації до підрозділіввиконавців;
- працівники всіх служб і підрозділів, відповідальні за своєчасне надання первинних документів у бухгалтерію;
- працівники бухгалтерії, відповідальні за своєчасне та якісне здійснення всіх облікових процедур та складання всіх видів звітності.
Порядок документообігу на підприємстві:
Первинні документи складаються працівниками підрозділу, відповідального за здійснення господарської операції безпосередньо в момент її
здійснення, якщо це неможливо - протягом двох днів після її закінчення. Для обліку господарських операцій первинні документи здаються в
бухгалтерію не пізніше трьох днів з моменту їхнього оформлення. При одержанні послуг від сторонніх організацій, по яким акт виконаних робіт
(рахунок-фактура) надається за повний місяць (послуги зв'язку, електроенергія, транспортування газу) документи надавати в бухгалтерію не пізніше
7 числа місяця, наступного за звітним.
Первинні документи, форми яких не затверджені нормативно-правовими актами, повинні містити наступні реквізити:
-назва документа;
-дату й місце його складання (підписання);
-найменування підприємства (підприємств), від імені якого (яким) складений документ;
-зміст, обсяг і одиницю виміру господарської операції;
-посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
-особисті підписи, прізвища та ініціали осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення.
Керівники підрозділів і служб підприємства, що оформлюють первинні документи повинні забезпечувати дотримання порядку їхнього заповнення
відповідно до вимог даного наказу. У випадку несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних, або
оформлення з порушенням законодавства та нормативних вимог, відповідальність покладається на посадових осіб що склали (підписали) первинний
документ.
Первинні документи, складені іноземною мовою надаються в Головну бухгалтерію з автентичним перекладом.
Облікові аспекти:
Критерії визнання елементів фінансової звітності:

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті подій минулих періодів, від яких підприємство очікує одержання економічної вигоди в
майбутньому.
Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла в результаті подій минулих періодів, урегулювання якої приведе до відтоку ресурсів
підприємства, що містять економічну вигоду.
Капітал - частка, що залишається в активах підприємства після вирахування всіх її зобов'язань.
Дохід - збільшення економічних вигід протягом звітного періоду, у формі притоку (або збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що
приводить до збільшення капіталу, не пов'язаному із внесками власників.
Видатки - зменшення економічних вигід протягом звітного періоду, що відбувається у формі відтоку активів або збільшення зобов'язань, що ведуть
до зменшення капіталу, не пов'язаного з його розподілом між власниками (акціонерами).
Визнанню у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які відповідають вище перерахованим визначенням, у відношенні яких існує ймовірність
одержання або відтоку майбутніх економічних вигід, пов'язаних з таким об'єктом, а також такий об'єкт має вартість або оцінку, що може бути
вірогідно визначена.
За станом на 1 січня 2012 р. вважати всі активи, які перебувають у власності підприємства, контрольованими та вірогідно оціненими на підставі
первісної вартості, зазначеної в первинних документах на момент їхнього визнання або на момент їхньої переоцінки.
Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від яких очікується одержання економічних вигід у випадку їхньої
реалізації третім особам.
З метою ведення обліку та складання фінансової звітності, виділяють три види використовуваних валют:
1.Функціональна валюта - валюта основного економічного середовища, у якій веде свою діяльність підприємство. Ця валюта значно впливає на
визначення вартості товарів та послуг і може відрізнятися від валюти контрактів. Підприємство веде бухгалтерський облік у функціональній валюті.
2.Валюта подання - валюта, у якій представляються дані у фінансовій звітності.
3.Валюта операції - валюта, у якій здійснюється операція.
Основними функціональними валютами підприємства є:
•Українські гривні (UAH);
•Американські долари (USD),
•Російські рублі (RUB),
Метою фінансової звітності є подання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та руху грошових коштів підприємства,
корисної для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень. Фінансова звітність також показує результати керування ресурсами,
довіреними керівництву підприємства. Для досягнення цієї мети фінансова звітність забезпечує інформацію про наступні показники підприємства:
активах;
зобов'язаннях;
власному капіталі;
доходах та витратах, включаючи прибутки та збитки;
русі грошових коштів.
Перекручування та помилки у фінансовій звітності:
Помилки, допущені в попередніх звітних періодах - це неповне або перекручене відображення даних у фінансовій звітності за попередні звітні
періоди, що виникло в результаті некоректного використання або неповного відображення інформації, що:
була доступна при підготовці фінансової звітності за той звітний період;
очікувалося, що буде отримана та прийнята до уваги при підготовці фінансової звітності.
До помилок відносяться:
арифметичні помилки,
неправильне застосування Облікової політики,
пропуск або неправильне трактування операцій.
Помилки можуть виникнути при визнанні, оцінці, поданні або розкритті елементів фінансової звітності.
При виявленні несуттєвих помилок, що відносяться до попередніх звітних періодів, підприємство виправляє їх у періоді виявлення шляхом
віднесення на фінансовий результат поточного періоду.
При виявленні істотних помилок попередніх періодів підприємство виправляє їх шляхом віднесення на фінансовий результат попереднього
періоду.
Вартісний критерій істотності встановлюється на рівні 0,1% від балансової вартості всіх активів підприємства за станом на 31 грудня року, що
передує поточному.
Підприємство представляє оборотні і необоротні активи і поточні і довгострокові зобов'язання як окремі розділи в балансі.
Актив повинен класифікуватися як оборотний у тому випадку, коли він задовольняє кожному з наступних критеріїв:
його передбачається використовувати для цілей продажу або споживання при звичайних умовах операційного циклу підприємства;
він призначений головним чином для цілей продажу;
він являє собою кошти або еквіваленти коштів, крім випадків, коли його заборонено використовувати для господарської діяльності протягом,
щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати.
Всі інші активи повинні класифікуватися як необоротні.
Забов’язання повинне класифікуватися як поточне, коли воно задовольняє кожному з наступних критеріїв:
його передбачається погасити в рамках звичайного операційного циклу;
воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітної дати;
або у підприємства немає безумовного права відкладати погашення відповідного зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після
звітної дати.
Всі інші зобов'язання повинні класифікуватися як довгострокові.
Необоротні активи
Основні засоби
Підприємство виділяє наступні групи основних засобів:
група 1 - земельні ділянки
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом
група 3 – будинки, споруди, передатні устрої
група 4 - машини й устаткування
у тому числі:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними кошти зчитування або друку
інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, і/або програм, які визнаються
нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та кошти для
їхнього підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони та рації, вартість яких перевищує 2500 гривень
група 5 - транспортні засоби
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)
група 7 - тварини
група 8 - багаторічні насадження
група 9 - інші основні засоби
група 10 - бібліотечні фонди

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди
група 13 - природні ресурси
група 14 - інвентарна тара
група 15 - предмети прокату
група 16 - довгострокові біологічні активи
Собівартість об'єкта основних засобів підлягає визнанню як актив тільки в тому випадку, якщо:
існує ймовірність того, що підприємство одержить пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди;
собівартість даного об'єкта може бути вірогідно оцінена.
Об'єкт основних засобів, що може бути визнаний як актив, підлягає оцінці за собівартістю.
Собівартість об'єкта основних засобів містить у собі:
покупну ціну за винятком торговельних знижок і повернень;
імпортні мита;
податки, що не відшкодовуються;
будь-які прямі витрати, які відносяться до доставки активу в місце його використання та приведенню в стан, що забезпечує його функціонування
відповідно до намірів керівництва підприємства;
Всі об'єкти основних засобів, придбані, отримані або зроблені самостійно, але не введені в експлуатацію, відображаються на рахунках
капітального будівництва та придбання (виготовлення) основних засобів. Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти або їхніх компонентів, що
входять до складу пускового комплексу, переводяться на відповідні рахунки основних засобів. До введення в експлуатацію об'єкти (компоненти)
визнаються кваліфікаційними активами за умови, що період їхнього створення перевищує 365 днів. У такому випадку до складу собівартості основних
засобів відповідно до вимог П(С)БО включаються фінансові видатки, пов'язані зі створенням такого кваліфікаційного активу.
Об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, класифікуються як товари для перепродажу й враховуються
відповідно до розділу «Запаси» Облікової політики.
Наступні витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів, що вже був визнаний, збільшують його балансову вартість, якщо передбачається
одержання майбутніх економічних вигід, що перевищують спочатку розраховані нормативні показники існуючого об'єкта основних засобів.
Підприємство розділяє витрати, пов'язані з основними засобами, на наступні види:
утримування та техобслуговування;
поточний ремонт;
капітальний ремонт;
модернізація.
Утримування та техобслуговування
Видатки на утримання та техобслуговування основних засобів пов'язані з підтримкою об'єкта в справному працездатному стані і не зачіпають
процедури ремонту, відновлення та заміни. Дані витрати не капіталізуються й зізнаються як видатки періоду.
Поточний ремонт
Поточний ремонт є основним видом ремонту, спрямованим на підтримку працездатності об'єктів основних засобів. Поточний ремонт виконується
для забезпечення або відновлення працездатності об'єкта основних засобів і полягає в заміні або відновленні окремих його частин. Поточний ремонт
здатний забезпечити безвідмовну роботу об'єкта основних засобів протягом усього міжремонтного періоду і дозволяє тривалий час не прибігати до
дорогого капітального ремонту.
Витрати на поточний ремонт основних засобів включають, в основному, витрати праці та вартість видаткових матеріалів, але можуть також
включати й вартість невеликих частин (компонентів). Витрати, понесені в ході таких ремонтів, відносяться на видатки періоду по мірі їхнього
виникнення. Підприємство не визнає в складі балансової вартості об'єктів основних засобів витрати на їхній поточний ремонт.
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт - це ремонт устаткування із заздалегідь установленим міжремонтним періодом, при якому, як правило, проводиться повне
розбирання агрегату, заміна й відновлення всіх зношених деталей, вузлів та інших елементів конструкції, складання, вивірка, регулювання та
випробування устаткування вхолосту і під навантаженням.
До складу робіт з капітального ремонту можуть входити роботи з модернізації.
Модернізація
Модернізація об'єкта основних засобів приводять до:
Підвищенню продуктивності об'єкта основних засобів;
Збільшенню строку корисного використання такого активу (у порівнянні із строком, певним при первісному визнанні такого об'єкта);
Скороченню видатків на утримання, технічне обслуговування та ремонт такого активу;
Доведенню характеристик об'єкта основних засобів до рівня, установленого вимогами чинного законодавства.
Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, встановленими технічним
персоналом підприємства.
Використання прямолінійного методу припускає, що економічні вигоди від використання основних засобів розподіляються рівномірно в кожний
період нарахування амортизації.
Для цілей розрахунку амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюються нулю.
Нарахування амортизації на придбаний актив починається з наступного місяця з моменту введення активу в експлуатацію.
На землю амортизація не нараховується.
На об'єкти, що відносяться до малоцінних необоротних активів, використовуваним для потреб об'єктів соціальної сфери, нараховується
амортизація в розмірі 100% у момент їхнього введення в експлуатацію.
На об'єкти, що відносяться до малоцінних необоротних активів, використовуваним для потреб основного виробництва, нараховується амортизація
виробничим методом.
На інші об'єкти, що відносяться до малоцінних необоротних активів нараховується амортизація в розмірі 50% у момент їхнього введення в
експлуатацію і 50% в момент списання з балансу.
Підприємство припиняє визнання балансової вартості об'єкта основних засобів:
по вибутті;
коли від його експлуатації або вибуття не очікується яких-небудь майбутніх економічних вигід.
Нематеріальні активи
Для цілей формування фінансової звітності виділяються наступні групи нематеріальних активів:
програмні продукти для ПЭВМ,
права на знаки для товарів і послуг,
права на об'єкти промислової власності,
незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи,
ліцензії на здійснення окремих видів діяльності строком більше року.
Об'єкт може бути визнаний як нематеріальний актив у випадку, якщо такий об'єкт відповідає:
визначенню нематеріального активу;

наступним критеріям визнання:
oіснує ймовірність того, що Підприємство одержить пов'язані з даним активом майбутні економічні вигоди; і
oсобівартість даного активу може бути вірогідно оцінена.
Нематеріальний актив спочатку оцінюється за собівартістю придбання. Всі нематеріальні активи, придбані, отримані або створені, але не введені
в експлуатацію, відображаються на рахунку капітальних інвестицій у придбання (створення) нематеріальних активів. Після початку їхнього
фактичного використання нематеріальні активи відображаються на рахунку нематеріальних активів.
Собівартість нематеріального активу при його покупці включає:
покупну ціну, за винятком торговельних знижок;
імпортні мита;
податки, що не відшкодовуються;
витрати на винагороди працівникам, що виникають безпосередньо у зв'язку із приведенням активу в його робочий стан;
витрати на оплату професійних послуг, що виникають безпосередньо у зв'язку із приведенням активу в його робочий стан;
витрати на перевірку належної роботи активу.
У випадку, коли нематеріальні активи придбані в обмін на негрошові активи, або на комбінацію грошових і негрошових активів, їхня собівартість
оцінюється по справедливій вартості, за винятком випадків, коли операція обміну не має комерційного втримування, або справедлива вартість і
отриманого, і переданого активу не піддається достовірній оцінці. Якщо придбаний актив не можна оцінити по справедливій вартості, його
собівартість визначається по балансовій вартості переданого активу.
При визначенні собівартості нематеріального активу, створеного підприємством, всі витрати, понесені при його створенні, розподіляються на:
Витрати стадії дослідження;
Витрати стадії розробки
До дослідницької діяльності відноситься:
діяльність, спрямована на одержання нових знань;
пошук, оцінка і остаточний відбір результатів дослідження або інших знань;
пошук альтернативних матеріалів, устроїв, продуктів, процесів, систем або послуг;
формулювання, проектування, оцінка та остаточний відбір можливих альтернатив для нових або вдосконалених матеріалів, пристроїв, продуктів,
процесів, систем або послуг.
На стадії досліджень видатки по створенню нематеріального активу завжди визнаються підприємством видатками в періоді їхнього виникнення і
не відносяться на вартість нематеріального активу.
Операції на стадії розробки включають:
проектування, конструювання й тестування досвідчених зразків і моделей;
проектування інструментів, шаблонів, форм і штампів;
проектування, конструювання й експлуатація дослідної установки;
проектування, конструювання й тестування нових або вдосконалених матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг.
Вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає всі витрати на створення, виробництво та підготовку активу до
використання по призначенню, у тому числі:
витрати на матеріали та послуги, використані при створенні нематеріального активу;
витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в створенні нематеріального активу;
будь-які витрати, що мають безпосереднє відношення до нематеріального активу, такі як мито за реєстрацію юридичного права та амортизація
патентів і ліцензій, які використовуються для створення нематеріального активу.
Статті, зазначені нижче, не є елементами вартості нематеріального активу, створеного підприємством:
видатки на збут, адміністративні та інші загальні накладні видатки, якщо тільки ці видатки не мають безпосереднього відношення до підготовки
активу до використання;
витрати на навчання персоналу у зв'язку з передбачуваною експлуатацією активу.
Для амортизації нематеріальних активів використовується метод прямолінійного нарахування протягом строку їхньої корисної служби.
Амортизаційні відрахування за кожний період визнаються видатком, крім випадків, коли вони повинні включатися в балансову вартість іншого активу.
Ліквідаційна вартість нематеріального активу з обмеженим терміном корисної служби приймається рівної нулю.
Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби не підлягає амортизації. На дату звітності такий актив підлягає оцінці на
предмет знецінювання (зменшення корисності).
Структура та рух основних засобів за 9 місяців 2012 року
тис. грн.
Найменування статті Будинки, споруди
та передавальні пристрої Машини та
обладнання Транспортні
засоби Інші ОЗ НМНА Усього
Вартість
Залишок на 31.12.11 р. 1 058 812 1 462 002 166 685 273 454 352 665 3 313 618
Надійшло 84 740 314 566 48 336 41 264 51 258 540 164
Вибуло 78 494 18 970 372 1 873 13 557 113 266
Залишок на 30.09.12 р. 1 065 058 1 757 598 214 649 312 845 390 366 3 740 516
Амортизація
Залишок на 31.12.11 р. 336 898 646 567 84 310 119 652 305 582 1 493 009
Нараховано 19 244 96 479 8 802 24 097 37 613 186 235
Вибуло 13 241 16 196 343 1 400 12 396 43 576
Залишок на 30.09.12 р. 342 901 726 850 92 769 142 349 330 799 1 635 668
Чиста балансова вартість на 31.12.11 р. 721 914 815 435 82 375 153 802 47 083 1 820 609
Чиста балансова вартість на 30.09.12 р. 722 157 1 030 748 121 880 170 496 59 567 2 104 848
Запаси
Запаси класифікуються по наступних групах:
Основна сировина, матеріали й паливно-енергетичні запаси;
Допоміжна сировина, матеріали та інші запаси;
Незавершене виробництво;
Запасні частини;
Будівельні матеріали;
Готова продукція, напівфабрикати й товари для перепродажу.
Визнання запасів
Запаси визнаються підприємством, якщо вони належать йому і:
існує велика ймовірність одержання економічної вигоди від їхнього використання в майбутньому;
їхня вартість може бути вірогідно оцінена.
Підставою для включення (списання) матеріальних цінностей в (з) склад (у) запасів є передача ризиків і вигід, пов'язаних з володінням запасами.
Поточне місцезнаходження запасів на дату складання звітності не є визначальним чинником для підприємства при визнанні запасів і віднесенні їх

до активів. Підприємство визнає активами придбані запаси на підставі переходу майнових ризиків, навіть якщо такі запаси фізично не доставляються
на підприємство.
Запаси в обов'язковому порядку повинні оцінюватися за собівартістю. На дату звітності запаси підлягають уцінці до чистої вартості реалізації,
якщо така вартість на 50% менше собівартості, або якщо запаси не використовувалися більше 5 років.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені для того, щоб доставити запаси до місця
їхнього справжнього знаходження й стану.
У собівартість придбання запасів включаються наступні витрати:
суми, які оплачуються відповідно до договору постачальникові, за винятком непрямих податків;
суми мит при ввозі;
суми непрямих податків у зв'язку із придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
транспортно-заготівельні витрати - витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи та
транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їхнього використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування
запасів;
інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і приведенням їх до стану, придатному для використання в запланованих цілях.
Торговельні й інші знижки віднімаються при визначенні собівартості придбаних запасів.
Собівартість запасів, виготовлених підприємством, включає витрати, пов'язані безпосередньо із виготовленими одиницями запасів, а саме:
прямі матеріальні витрати (вартість сировини, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, інших виробничих матеріалів);
прямі витрати на оплату праці (заробітна плата й інші платежі працівникам, зайнятим на виробництві продукції);
інші прямі витрати (всі інші витрати, які можуть бути віднесені на конкретний об'єкт витрат;
загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які змінюються пропорційно зміні обсягів виробництва, такі як);
загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, такі як допоміжні матеріали, зарплата обслуговуючих працівників, наладчиків,
технологів, крановиків, зношування й обслуговування загальновиробничих приміщень і устаткування, амортизація нематеріальних активів
загальновиробничого призначення) у сумі, розподіленої на витрати виробництва.
Загальновиробничі витрати підприємства розподіляються на витрати виробництва конкретного виду продукції з використанням бази розподілу,
розрахованої на основі фонду оплати праці виробничих робітників.
Нерозподілена сума загальновиробничих витрат включається до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у періоді виникнення
таких витрат.
При обліку запасів у їхню вартість підприємство включає й інші витрати, якщо тільки вони пов'язані із приведенням цих запасів у стан, придатний
для використання в належних цілях. Наприклад, витрати на розробку специфічного продукту, призначеного для конкретного покупця, або витрати на
доробку продукту під вимоги конкретного споживача й т.п.
Витрати, які не включаються у вартість запасів і відносяться на видатки в періоді їхнього виникнення:
значно перевищуючі нормативи суми відходів матеріалів та інших матеріальних цінностей;
витрати на складування запасів, якщо тільки це не передбачено технологічним процесом виробництва продукції;
адміністративні витрати і видатки на збут;
витрати по кредитах (відсотки), отриманим для придбання запасів.
Метод оцінки запасів при вибутті
Підприємство при вибутті запасів використовує наступні методи оцінки:
метод середньозваженої вартості;
метод ідентифікованої вартості.
При використанні середньозваженого методу, вартість одиниці запасів визначається як середньозважена від вартості аналогічних
взаємозамінних запасів на початок періоду і вартості придбання або виробництва цих запасів протягом періоду.
Метод ідентифікованої вартості передбачає списання запасів по реальній вартості кожної одиниці, певної відповідно до даного пункту Облікової
політики. Даний метод оцінки вибуття запасів застосовується у випадку здійснення операцій з агрегатами, вузлами та деталями маючими паспортні
дані.
Підприємство використовує той самий метод оцінки для всіх одиниць запасів, які мають однакове призначення й однакові умови використання.
Балансова вартість запасів
тис. грн.
Найменування статті Балансова вартість на 31.12.2011 р. Балансова вартість на 30.09.2012 р.
Сировина і матеріали 386 004 523 458
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 321 997 419 472
Паливо 12 969 11 030
Будівельні матеріали 1 159 1 227
Запасні частини 109 921 121 404
Малоцінні та швидкозношувані предмети 43 043 52 031
Незавершене виробництво 2 339 559 3 145 642
Готова продукція 217 507 252 009
Товари 5 166 6 052
Інші запаси 7 184 10 160
Усього: 3 444 509 4 542 485
Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям і іншим особам на одержання коштів, товарів або послуг. Для цілей
фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу)
або як довгострокова (дебіторська заборгованість, що не може бути класифікована як поточна).
Дебіторська заборгованість класифікується як торговельна дебіторська заборгованість (що виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної
господарської діяльності товари й послуги) і неторгова (інша) дебіторська заборгованість.
Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється по справедливій вартості переданих активів.
У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається по чистій вартості реалізації. Чиста вартість
реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів і безнадійної заборгованості.
Для відображення сумнівної дебіторської заборгованості на підприємстві
створюється резерв сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів нараховується виходячи із платоспроможності окремих дебіторів. Критеріями
віднесення дебіторської заборгованості до сумнівної:
- строк позовної давності по заборгованості минає раніше, ніж через 12 місяців зі звітної дати;
- підприємство - боржник відсутній за адресою, зазначеному в документах;
- підприємство-боржник оголошений банкрутом.
Дебіторська заборгованість боржника, виключеного з ЄДРПОУ, визнається безнадійною і підлягає списанню.

Склад дебіторської заборгованості підприємства
тис. грн.

Найменування статті На 31.12.2011 р. На 30.09.2012 р.
Векселі одержані - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
- чиста реалізаційна вартість 417 341 331 661
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- з бюджетом 242 375 459 583
- за виданими авансами 731 861 784 305
- з нарахованих доходів - - із внутрішніх розрахунків 5 242 3 176
Інша поточна дебіторська заборгованість 185 220 203 181
Довгострокова дебіторська заборгованість 11 646 23 999
Усього: 1 593 685 1 805 905
Кошти і їхні еквіваленти
Кошти підприємства включають кошти в банках, готівка коштів в касах, грошові документи і еквіваленти коштів, не обмежені у використанні.
Іноземна валюта
Фінансова звітність підприємства складається в національній валюті
України (гривні).
Господарські операції, проведені в іноземній валюті при
первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.
Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим
Інвестиції
З метою складання фінансової звітності інвестиції класифікуються по категоріях:
• призначені для торгівлі;
• утримувані до погашення;
• інвестиції в асоційовані підприємства;
• інвестиції в дочірні підприємства.

Інвестиції, утримувані до погашення й що мають фіксований строк погашення враховуються по амортизованій собівартості. Інвестиції, що не
мають фіксованого строку погашення враховуються за собівартістю.
Інвестиції в асоційовані підприємства (інвестор має істотний вплив, але не здійснює контроль (від 20 до 50 % голосів) ураховуються по методу
участі в капіталі. Результати, активи й зобов'язання асоційованих підприємств включаються у фінансову звітність відповідно до пайової участі.
Балансова вартість таких інвестицій зменшується у випадку визнання зменшення корисності під час оцінки окремих інвестицій.

Зобов'язання і резерви
Зобов'язання зізнаються підприємством, якщо їхня оцінка може бути вірогідно визначена й існує ймовірність зменшення економічних вигід у
майбутньому внаслідок їхнього погашення. Якщо на дату балансу раніше визнані зобов'язання не підлягають погашенню, то їхні суми включаються до
складу доходів звітного періоду.
На підприємстві нараховується резерв майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам. Резерви на гарантійне обслуговування, на виплату
щорічної винагороди за вислугу років й ін. не створювалися.
Визнання доходів і видатків
Доходи підприємства зізнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигід, а сума доходу може бути вірогідно визначена.
Дохід від реалізації продукції зізнається, тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над
активами (товар відвантажений і право власності передане),.
Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції відповідно до політики підприємства не передбачено.
При наданні підприємством послуг і виконанню робіт, обумовлених контрактом, протягом погодженого часу, дохід зізнається в тім звітному періоді,
у якому надані послуги, і розраховуються на основі обший вартості контракту або виконаного етапу. Документальним підтвердженням прийняття
Замовником результатів виконаних підприємством робіт і наданих послуг є підписаний обома сторонами акт.
Процентний дохід зізнається в тім періоді, до якого він ставиться виходячи
із принципу нарахування.
Дохід від дивідендів зізнається, коли виникає право акціонерів на одержання платежу.
Видатки по податку на прибуток
Витрати по податку на прибуток, відображені у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного й відстроченого податку на
прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку
за звітний період, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Відстрочений податок зізнається в сумі, що, як очікується, буде
сплачена або відшкодована у зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, і
відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються по тимчасовим разницам з використанням
балансового методу обліку зобов'язань.
Відкладені податкові активи й зобов'язання розраховуються по податкових ставках, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть
реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких у дію в найближчому майбутньому було
достеменно відомо за станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного
прибутку дозволить реалізувати відкладені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов'язань.
Власний капітал
Статутний капітал, містить у собі вартість майна, отриманого підприємством у результаті приватизації.
Підприємство нараховує дивіденди акціонерам, і визнають їх як зобов'язання на
звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати
включно.
Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акціонерів.

