Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова ради директорів

С.А. Войтенко

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
2015 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОТОР СIЧ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

14307794
пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя,
Шевченківський, Запорiзька область, 69068,
Україна
0617204211, 0617205000
motor@motorsich.com

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

27.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

82 Бюлетень "Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку"
28.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація
розміщена на
сторінці

http://motorsich.com/rus/investors/othetnost/r в мережі
Інтернет
eg_inform/
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27.04.2016
(дата)

(адреса сторінки)

2015 р.

(дата)

14307794

Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
2015 р.
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20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

X
X

33. Примітки: До складу регулярної річної iнформацiї за 2015 рік не включені наступнi форми:
1. "Iнформацiя про рейтингове агентво" у зв’язку з тим, що за звiтний перiод емітент рейтинг не
проходив.
2. "Iнформацiя про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)" наводиться щодо засновника АТ "МОТОР СІЧ". В реєстрі власників іменних
цінних паперів станом на 31.12.2015 р. обліковувались власники - фізичні особи у кількості 5998 особи, які в сукупності володіють 435 983 шт. простих іменних акцій, що складає 20,98 %
статутного капіталу Товариства, та власники – юридичні особи у кількості 196 осіб, які в
сукупності володіють 1642007 шт. простих іменних акцій, що складає 79,02 % статутного
капіталу АТ "МОТОР СІЧ".
3. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом",
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" у зв’язку з тим, що протягом 2014 року
процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації, похідні цінні папери та будь-які інші
цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) АТ "МОТОР СІЧ" не випускало.
4. "Iнформацiя про викуп власних акцій протягом звітного періоду" у зв’язку з тим, що у 2015
році власні акції емітентом не викупались.
5. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", підприємство не випускало у
звітному періоді боргові цінні папери.
6. "Інформація про випуски іпотечних облігацій","Інформація про склад, структуру і розмір
іпотечного покриття", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття", "Інформація про випуски
іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", "Основні відомості про
ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють
сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН", у зв’язку з
тим, що АТ "МОТОР СІЧ" у 2015 році не здійснювало розміщення іпотечних облігацій, іпотечних
сертифікатів, сертифікатів ФОН.
7. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)", оскільки емітент не повинен надавати
інформацію за цією формою.
8. "Річна фінансова звітність" у зв’язку з тим, що емiтент не складає звiтнiсть вiдповiдно до
П(С)БО. Річна фінансова звітність емітента складена за Міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку.
9. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
2015 р.
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зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) " у зв’язку з тим, що АТ "МОТОР СІЧ" не є емiтентом цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва.
10. Зобов'язань за облігаціями, сертифікатами ФОН, іпотечними цінними паперами, іншими
цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), фінансовими інвестиціями в
корпоративні права Товариство не має.
11. Інформація щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції у відсотках
надається відносно обсягу виробництва та реалізації промислової продукції підприємства.
12. Протягом звітного періоду відбувались зміни в персональному складі посадових осіб
Емітента. Обрано головою ради директорів Войтенка С.А. Новим членом ради директорів обрано
Поспєлова Олександра Михайловича, переобрано членами ради директорів на новий строк
Березовського М.Н,. Жеманюка П.Д. Гараненко Р.Ю., Горбика К.І., Ширкова В.Т., Луніна В.О.,
Недашковського О.П., Покатова О.В., Пидорича Р.О., Семенова В.Б. Переобрано на новий строк
членами наглядової ради Малиша А.М., Богуслаєва О.В., Труша М.І., Гречиха Ю.М., Касая П.О.,
Кононенка П.І., Коцюбу В.Ю., Логвіна В.М., Молчанова М.М. Обрано новим членом ревізійної
комісії Баранника О.А. Переобрано на новий строк членами ревізійної комісії Поливяного О.М.,
Завгородню Л.І., Зінченка А.В., Вишневського С.М., Пастернака В.Г., Пирогова Л.О.

2015 р.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
№708р.
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
25.05.1994
4. Територія (область)
Запорiзька
5. Статутний капітал (грн)
280528650,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
26040
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього
30.30
устатковання
Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
25.99
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

27.11

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), Публічне акціонерне товариство "МОТОРякий обслуговує емітента за поточним
БАНК"
рахунком у національній валюті
313009
2) МФО банку
3) поточний рахунок
26006001000017
4) найменування банку (філії, відділення банку), Публічне акціонерне товариство "МОТОРБАНК"
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
313009
6) поточний рахунок
26006001000017

2015 р.
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Номер ліцензії
Дата
Державний орган, що видав
Вид діяльності
(дозволу)
видачі

1
2
Використання номерного НР 007935
ресурсу (код кінцевий 2808-1 пункту сигналізації
мережі СКС-7)

Дата
закінчення
дії
ліцензії
(дозволу)

3
4
5
20.02.2015 Національна комісія, що
23.06.2019
здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Гранично допустимий
б/н
скид(ГДС) речовин у
водний об'єкт із
зворотними водами
підприємства, організації,
установи АТ "МОТОР
СІЧ" ОК "МАЯК"
(с.Вільноандріївка)

26.03.2015 Департамент екології та
природних ресурсів
Запорізької
облдержадміністрації

25.03.2018

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Викиди забрунюючих
речовин в атмосферне
повітря стаціонарними
джерелами від
промислового
майданчика Транспортновиробничого управління

2310137500-54а 16.07.2015 Департамент екології та
природних ресурсів
Запорізької
облдержадміністрації

24.01.2019

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.

2015 р.
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1
2
Зовнішньоекономічна
28498100
(здійснення міжнародних
передач товарів)

3
4
5
08.10.2015 Державна служба експортного 05.10.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Викиди забрунюючих
2310137500-4а
речовин в атмосферне
повітря стаціонарними
джерелами від головного
заводу

09.10.2015 Міністерство екології та
природних ресурсів України

09.10.2022

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Викиди забруднюючих
2310137500-4а
речовин в атмосферне
повітря стаціонарними
джерелами відголовного
заводу

09.10.2015 Міністерство екології та
природних ресурсів України

09.10.2022

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.

2015 р.
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1
2
Зовнішньоекономічна
28493700
(здійснення міжнародних
передач товарів)

3
4
5
13.10.2015 Державна служба експортного 07.10.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
28506400
(здійснення міжнародних
передач товарів)

29.10.2015 Державна служба експортного 27.10.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
Р.С.105.72
(здійснення міжнародних
передач товарів)

30.10.2015 Державна служба експортного 08.08.2017
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.

2015 р.

© SMA

14307794

1
2
Зовнішньоекономічна
28516700
(здійснення міжнародних
передач товарів)

3
4
5
17.11.2015 Державна служба експортного 09.11.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
28516701
(здійснення міжнародних
передач товарів)

17.11.2015 Державна служба експортного 09.11.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
28488300
(здійснення міжнародних
передач товарів)

17.11.2015 Державна служба експортного 31.12.2015
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
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1
2
Зовнішньоекономічна
Р.С.105.79
(здійснення міжнародних
передач товарів)

3
4
5
18.11.2015 Державна служба експортного 08.08.2017
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Провадження діяльності з ОВ 050161
використання джерел
іонізуючого
випромінювання

05.12.2015 Південно-східна державна
05.12.2020
інспекція з ядерноої та
радіаційної безпеки державної
інспекції України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде подовжена.
Ліцензія на право
ОВ 050161
провадження діяльності з
використання джерел
іонізуючого
випромінювання

05.12.2015 Південно-східна державна
інспекція з ядерної та
радіаційної безпеки України

05.12.2020

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії її дія буде подовжена.
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1
2
Зовнішньоекономічна
28511800
(здійснення міжнародних
передач товарів)

3
4
5
08.12.2015 Державна служба експортного 02.12.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
Р.С.105.77
(здійснення міжнародних
передач товарів)

08.12.2015 Державна служба експортного 08.08.2017
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
28530900
(здійснення міжнародних
передач товарів)

10.12.2015 Державна служба експортного 08.12.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
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1
2
Зовнішньоекономічна
28506500(здійснення міжнародних 28506501
передач товарів)

3
4
5
10.12.2015 Державна служба експортного 24.11.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів їх дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
Р.С.105.74
(здійснення міжнародних
передач товарів)

16.12.2015 Державна служба експортного 08.08.2017
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
28485700
(здійснення міжнародних
передач товарів)

17.12.2015 Державна служба експортного 16.12.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
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1
2
Зовнішньоекономічна
28518800(здійснення міжнародних 28518801
передач товарів)

3
4
5
17.12.2015 Державна служба експортного 11.12.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів їх дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
28506300(здійснення міжнародних 28506301
передач товарів)

22.12.2015 Державна служба експортного 22.12.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів їх дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
28490700
(здійснення міжнародних
передач товарів)

24.12.2015 Державна служба експортного 23.12.2016
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.

2015 р.

© SMA

14307794

1
Комерційні повітряні
перевезення

2
СЕ№ UK 026

3
4
28.12.2015 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

5
27.12.2017

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії сертифікату його дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
28498200
(здійснення міжнародних
передач товарів)

28.12.2015 Державна служба експортного 24.12.2018
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
Зовнішньоекономічна
Р.С.105.80
(здійснення міжнародних
передач товарів)

28.12.2015 Державна служба експортного 08.08.2017
контролю України

Опис: У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу його дія буде подовжена.
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14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади Дата призначення особи на Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної
корпоративного
посаду корпоративного
на посаду корпоративного секретаря
секретаря
секретаря
1
2
3
28.12.2015
29.12.2015
Хвостак Василь Володимирович
Опис: Рішенням наглядової ради (Протокол №5 від 28.12.2015 року) начальник відділу цінних
паперів Хвостак Василь Володимирович обраний корпоративним секретарем Товариства.
Хвостак В.В. обраний на цосаду корпоративного секретаря вперше. Одночасно обіймає посаду
начальника Відділу цінних паперів АТ "МОТОР СІЧ" (з 02.2014 року). Попередня місце роботи
заступник начальника Управління внутрішнього контролінгу АТ "МОТОР СІЧ"(з 11.2013 року по
02.2014 року).Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
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ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
(часток,
паїв), які
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
належать
учасника
засновника
засновнику та/або
та/або
учаснику (від
загальної кількості)
учасника
Засновником АТ "МОТОР СІЧ"
згідно зі ст. 4 Статуту є держава в
особі Фонду державного майна
України

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

8038200000

вул. Кутузова, 18/9, м.Київ-133, Київська
область, 01601

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
(часток, паїв), які
який видав паспорт

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Усього:

2015 р.
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0,00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Голова ради директорів
1) посада
фізична особа

Войтенко Сергій Анатолійович

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1954
Вища, кандидат технічних наук.

6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", директор з
якості, на теперішній час - директор з виробництва.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 до закінчення повноважень Ради директорів
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Згідно з п.9.4.10-9.4.15 Статуту Голова ради директорів здійснює керівництво поточною
діяльністю Товариства в межах прав, встановлених йому Статутом і чинним законодавством
України. Голова Ради Директорів розподіляє обов'язки серед обраних членів ради директорів,
організовує роботу ради директорів, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань .
Голова ради директорів без довіреності від імені Товариства здійснює всі дії, що не суперечать
законодавству, представляє Товариство у всіх відносинах з третіми сторонами, веде переговори і
укладає будь-які договори (контракти, угоди тощо), що не суперечать чинному законодавству
України, підписує юридичні акти (документи ), що стосуються діяльності Товариства, видає
довіреності (доручення), відкриває рахунки в банках, підписує колективний договір з трудовим
колективом, видає накази, розпорядження про укладання трудових договорів з працівниками
Товариства і про їх звільнення у відповідності з чинним трудовим законодавством України.
Голова ради директорів здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства, дочірніх
підприємств, філій, представництв, усіх структурних підрозділів і структурних одиниць, формує
будь-який господарський орган, якщо це необхідно для діяльності Товариства. Голова ради
директорів своїм розпорядженням може делегувати будь-яке своє право (частину прав і дій) як
своїм заступникам і членам ради директорів, так і іншим особам. Голова ради директорів має
право скасувати будь-яке рішення вищезазначених осіб. Для виконання рішень Вищого органу і
ради директорів, а також у процесі керівництва господарською діяльністю голова ради директорів
видає накази, розпорядження та інші розпорядчі акти (документи ), які є обов'язковими для
виконання всіма працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв, усіх
відокремлених підрозділів та структурних одиниць Товариства.
Войтенко С.А. обрано членом ради директорів загальними зборами від 26.03.2015 року (протокол
№22) та обрано на посаду голови ради директорів АТ "МОТОР СІЧ" на підставі рішення ради
директорів АТ "МОТОР СІЧ" (протокол засідання № 1 від 26.03.2015 р.). Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж керівної роботи - 30
років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
директор з якості, директор з виробництва.
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1) посада

Заступник голови ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1938
Вища.

Березовський Михайло Наумович

6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ",
заст.генерального директора з будівництва та соціального розвитку, на теперішній час - директор
з будівництва та соціального розвитку.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Березовського М.Н. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
26.03.2015 р. (протокол №22) та обрано заступником голови ради директорів на засіданні ради
директорів від 26.03.2015 року (протокол №1)
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 46 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
директор з будівництва та соціального розвитку.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Заступник голови ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1953
Вища, кандидат технічних наук.

Жеманюк Павло Дмитрович

33
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ",
2015 р.
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заст.генерального директора - головний інженер, на теперішній час - технічний директор.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Жеманюка П.Д обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
26.03.2015 р. (протокол №22) та обрано заступником голови ради директорів на засіданні ради
директорів від 26.03.2015 року (протокол №1)
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 33 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
технічний директор.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди
1) посада

Заступник голови ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1950
Вища, кандидат технічних наук.

Ширков Володимир Тимофійович

38
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", заст.
генерального директора з маркетингу, на теперішній час - директор з маркетингу.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань, пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Ширкова В.Т. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
26.03.2015 р. (протокол №22) та обрано заступником голови ради директорів на засіданні ради
директорів від 26.03.2015 року (протокол №1)
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 38 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
директор з маркетингу.
Посади на інших підприємствах: член спостережної ради ПАТ "Мотор-Банк" (69068, м.
Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд.54б).
2015 р.
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Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1953
Вища.

Покатов Олімпій Валер'янович

6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", заст.
Генерального директора - директор управління кадрів, режиму та захисту комерційних інтересів,
на теперішній час - директор з управління персоналом.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Покатова О.В. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
26.03.2015 р. (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 32оків.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
директор з управління персоналом.
Посади на інших підприємствах: голова наглядової ради ПАТ "Запорізький рибокомбінат"
(69600, Україна, м. Запоріжжя, вул .Луначарського,21), голова наглядової ради ПрАТ
"ТЕХІНВЕНТ" (69068, Україна, м. Запоріжжя, вул.Іванова, 2а).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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1) посада

Член ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1955
Вища.

Горбик Костянтин Іванович

6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", начальник
цеху, на теперішній час - заступник технічного директора з інструментального виробництва.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Горбика К.І. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
26.03.2015 р. (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 27 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
заступник технічного директора з інструментального виробництва.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1952
Вища.

Лунін Віктор Олексійович

33
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", заст.
генерального директора - фінансовий директор, на теперішній час - фінансовий директор.
2015 р.
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8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Луніна В.А. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
26.03.2015 р. (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 32 рік.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
фінансовий директор.
Посади на інших підприємствах: член наглядової ради ПАТ "Запорізький рибокомбінат" (69600,
Україна , м. Запоріжжя, вул .Луначарського,21), голова ревізійної комісії ТОВ "Співдружність
Буд" (69068, м. Запоріжжя, вул. Офіцерська, буд. 32), голова ревізійної комісії ТДВ "СК"МоторГарант" (69068, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3), голова ревізійної комісії ТОВ
"Телерадіокомпанія"Алекс" (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48), голова ревізійної
комісії ТОВ "Туристична компанія "Тревел Січ" (69068, м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 54),
член спостережної ради ПАТ "Мотор -Банк" (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників,
буд.54б), член ревізійної комісії ТОВ "Південний термінал" (75500, Херсонська обл., Генічеський
район, м.Геніченськ, вул. Леніна, 222), ревізор ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" (69068, Україна, м.
Запоріжжя, вул.Іванова, 2а).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1964
Вища.

Семенов Володимир Борисович

21
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", заст.
генерального директора з загальних питань, на теперішній час - директор з корпоративних прав
та інвестиційних проектів.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Семенова В.Б. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
2015 р.
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26.03.2015 р. (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 21 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
директор з корпоративних прав та інвестиційних проектів.
Посади на інших підприємствах: Член совета директоров "Оршанский авиаремонтный завод"
(211004, Республика Беларусь . Оршанский р-н, г.п.Болбасово, ул.Заводская, 1), Фінансовий
директор ТОВ "МОТОР СІЧ - АЕРО" (61031, м.Харків, вул.Ромашкіна, 5).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1948
Вища.

Недашковський Олександр Петрович

44
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", головний
інженер, на теперішній час - директор Сніжнянського машинобудівного заводу.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Недашковського О.П. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
26.03.2015 р. (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 44 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
директор Сніжнянського машинобудівного заводу.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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1) посада

Член ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1978
Вища.

Пидорич Руслан Олександрович

6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", інженер
відділу у справах молоді, на теперішній час - начальник відділу у справах молоді управління
культури та зв'язків з громадськістю.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань, пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Пидорича Р.О. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
26.03.2015 р. (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи – 6 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
начальник відділу у справах молоді управління культури та зв'язків з громадськістю.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ради директорів

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1960
Вища.

Гараненко Роман Сергійович

32
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", заст.
головного контролера, на теперішній час - директор з якості
2015 р.
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8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Гараненка Р.С. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від
26.03.2015 р. (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи – 32 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Посадова особа не
обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1956
Вища.

Малиш Анатолій Миколайович

32
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", заст.
генерального директора зі зв'язків з органами державної влади, громадськими організаціями та
ЗМІ, на теперішній час - директор зі зв'язків з громадськістю.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ",
контролює та регулює діяльність ради директорів. У своїй діяльності наглядова рада керується
законодавством України, Статутом АТ "МОТОР СІЧ" та рішеннями, прийнятими загальними
зборами, а також положенням про наглядову раду АТ "МОТОР СІЧ ". Голова наглядової ради
організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші
повноваження, передбачені Статутом і положенням про наглядову раду Товариства.
Малиша А.М . обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами
АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р (протокол №22). На засіданні наглядової ради від 26.03.2015
року (протокол № 1) Малиша А.М. обрано головою наглядової ради.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 32 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
директор зі зв'язків з громадськістю.
Посади на інших підприємствах: голова наглядової ради ТОВ "Телерадіокомпанія"Алекс" (69068,
м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48).
2015 р.
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Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Заступник голови наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1978
Вища, кандидат технічних наук.

Богуслаєв Олександр Вячеславович

6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", провідний
інженер, на теперішній час - заст. Директора міжнародного технічного центру.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ",
контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову
раду АТ "МОТОР СІЧ".
Богуслаєва О.В. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами
АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р (протокол №22). На засіданні наглядової ради від 26.03.2015
року (протокол № 1) Богуслаєва О.В. обрано заступником голови наглядової ради.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 2 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
провідний інженер, заступник директора міжнародного технічного центру.
Посади на інших підприємствах: голова ревізійної комісії ПАТ "Запорізький рибокомбінат"
(69600, Україна, м. Запоріжжя, вул.Луначарського,21), голова спостережної ради ПАТ "МоторБанк" (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд.54-б).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1955
Вища, кандидат економічних наук.

Кононенко Петро Іванович

6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", провідний
інженер, на теперішній час - директор Московського представництва.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ",
контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову
раду АТ "МОТОР СІЧ".
Кононенка П.І. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами
АТ"МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи -21 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
директор Московського представництва.
Посади на інших підприємствах: ЗАО "БОРИСФЕН" (Российская Федерация,125252, м.Москва,
ул.2-я Песчаная, 4).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1949
Вища.

Труш Михайло Іванович

38
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", заст.голови
профспілкового комітету, на теперішній час - голова профспілкового комітету.
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8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ",
контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову
раду АТ "МОТОР СІЧ".
Труша М .І. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами АТ
"МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 38 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
голова профспілкового комітету.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1954
Вища.

Молчанов Михайло Миколайович

32
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", заст.
начальника цеху, на теперішній час - директор транспортно-виробничого управління.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ",
контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову
раду АТ "МОТОР СІЧ".
Молчанова М.М. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними
зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи -32 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
директор транспортно-виробничого управління.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1954
Середня-спеціальна

Гречиха Юрій Михайлович

6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", слюсарзбиральник 5 р., на теперішній час - слюсар-збиральник 6 р.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ",
контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову
раду АТ "МОТОР СІЧ".
Гречиху Ю.М. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами
АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 0 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
слюсар-збиральник 6 р.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди
1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1972
Вища.

Касай Павло Олександрович

18
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ",
заст.начальника цеху, начальник цеху.
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8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ",
контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову
раду АТ "МОТОР СІЧ".
Касая П.О. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами АТ
"МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 18 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
заст.начальника цеху, начальник цеху.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1965
Вища.

Коцюба Віктор Юрійович

25
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", начальник
ДЕЦ, на теперішній час - зат.технічного директора - начальник експериментальнодослідницького комплекса ДКБ.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ",
контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову
раду АТ "МОТОР СІЧ".
Коцюбу В.Ю . обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами
АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи – 25 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
начальник ДЕЦ, на теперішній час - зат.технічного директора - начальник експериментальнодослідницького комплекса ДКБ.
Посади на інших підприємствах: член наглядової ради ПАТ "Запорізький рибокомбінат" (69600,
Україна, м. Запоріжжя, вул. Луначарського,21).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
2015 р.
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1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1952
Вища, кандидат економічних наук.

Логвін Валерій Михайлович

6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ"МОТОР СІЧ",
заст.начальника управління торгівлі, на теперішній час - директор комбінату харчування.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 2 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ",
контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову
раду АТ "МОТОР СІЧ".
Логвіна В,М. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами
АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 39 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ",
директор комбінату харчування.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1954
Вища.

Поливяний Олександр Миколайович

28
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ", начальник
Департаменту організації праці та виробництва, на теперішній час - заст.начальника фінансово2015 р.
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економічного управління - начальник відділу праці та заробітної плати.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї
роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати
скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства
або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. В своїй діяльності голова
ревізійної комісії керується вимогами законодавства України, Статуту та положення про ревізійну
комісію АТ "МОТОР СІЧ".
Поливяного О.М. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування
загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. )протокол № 22) та на засіданні
ревізійної комісії від 26.03.2015 р. (протокол №1) його обрано головою ревізійної комісії АТ
"МОТОР СІЧ".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 28 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
заст.начальника фінансово-економічного управління - начальник відділу праці та заробітної
плати.
Посади на інших підприємствах: голова ревізійної комісії "Оршанский авиаремонтный завод"
(211004, Республика Беларусь. Оршанский р-н, г.п.Болбасово, ул.Заводская, 1), голова ревізійної
комісії (61031, м.Харків, вул.Ромашкіна, 5).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1954
Вища.

Вишневський Сергій Миколайович

34
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ"МОТОР СІЧ",
заст.директора з виробництва авіадвигунів, на теперішній час - директор виробництва авіаційних
двигунів - начальник виробничого управління.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї
роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати
скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства
або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів
2015 р.
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ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ".
Вишневського С.М. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування
загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 34 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ",
директор виробництва авіаційних двигунів - начальник виробничого управління.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1954
Вища.

Пастернак Валентин Григорович

34
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ"МОТОР СІЧ", головний
інжененр, на теперішній час - директор Волочиського машинобудівного заводу.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї
роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати
скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства
або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів
ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ".
Пастернака В.Г. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними
зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 34 рік.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ",
директор Волочиського машинобудівного заводу.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.

2015 р.
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1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1954
Вища.

Завгородня Людмила Іванівна

6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ"МОТОР СІЧ",
заст.головного лікаря, на теперішній час - головний лікар медіко-санітарної частини.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї
роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати
скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства
або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів
ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ".
Завгородню Л.І. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними
зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 25 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ",
головний лікар медіко-санітарної частини.
Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "Клініка Мотор Січ" (69068, м.Запоріжжя, вул.
Брюлова, 6).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1975
Вища.

Зінченко Андрій Валентинович

6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ"МОТОР СІЧ",
заст.начальника управління кадрів, на теперішній час - начальник управління кадрів.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї
роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати
скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства
або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів
ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ".
Зінченка А.В. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними
зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 15 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ",
начальник управління кадрів.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1948
Вища.

Пірогов Леонід Олексійович

32
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ"МОТОР СІЧ",
2015 р.
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заст.технічного директора, на теперішній час - заст.генерального конструктора.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї
роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати
скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства
або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів
ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ".
Пірогова Л.О. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними
зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22) та обрано заст. голови ревізійної
комісії на засіданні ревізійної комісії від 26.03.2015 р. (протокол №1)
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 32 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ",
заст.технічного директора, на теперішній час - заст.генерального конструктора.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1956
Вища, кандидат економічних наук.

Поспєлов Олександр Михайлович

36
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ"МОТОР СІЧ",
заст.начальника відділу технічного постачання, на теперішній час - директор управління
закупівель.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи
визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду
директорів АТ "МОТОР СІЧ".
Поспєлова О.М. обрано на посаду члена ради директорів АТ "МОТОР СІЧ" рішенням загальних
зборів АТ "МОТОР СІЧ", що відбулись 26 березня 2015 року (протокол №22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 36 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ",
директор управління закупівель.
2015 р.
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Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1961
Вища

Бараннік Олександр Андрійович

6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ"МОТОР СІЧ",
заст.начальника управління вичислювальної техніки, інформатики та зв'язку - начальник відділу
технічного обслуговування, на теперішній час - начальник управління вичислювальної техніки,
інформатики та зв'язку.
8) дата набуття повноважень та
26.03.2015 на 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї
роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати
скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства
або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів
ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ".
Баранніка О.А. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними
зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 13 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ",
начальник управління вичислювальної техніки, інформатики та зв'язку.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.

2015 р.

© SMA

14307794

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1948
Вища.

Тиханський Анатолiй Олексiйович

6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "МОТОР СІЧ",
заст.головного бухгалтера, на теперішній час - головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та
15.04.1991 на невизначений термін
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 36 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ",
головний бухгалтер.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної
батькові фізичної
акцій
кількості
(серія, номер, дата видачі,
особи або повне
(шт.)
акцій (у
орган, який видав)* або код за
найменування
відсотках)
ЄДРПОУ юридичної особи
юридичної особи

1

2

3

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

4

5

6

7

8

9

Член ревізійної комісії фізична особа
Пастернак Валентин
Григорович

д/н, д/в, 01.01.1900, д/н

365

0,01757000000

365

0

0

0

Член наглядової ради

фізична особа
Молчанов Михайло
Миколайович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

272

0,01310000000

272

0

0

0

Головний бухгалтер

фізична особа
Тиханський Анатолiй
Олексiйович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

237

0,01141000000

237

0

0

0

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

87

0,00419000000

87

0

0

0

Заступник голови ради фізична особа
директорів
Жеманюк Павло
Дмитрович

2015 р.
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4

5

6

7

8

9

Член ради директорів

1

фізична особа
Гараненко Роман
Сергійович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

59

0,00280000000

59

0

0

0

Голова ревізійної
комісії

фізична особа
Поливяний Олександр
Миколайович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

55

0,00265000000

55

0

0

0

Член ради директорів

фізична особа
Недашковський
Олександр Петрович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

41

0,00197000000

41

0

0

0

Член наглядової ради

фізична особа
Касай Павло
Олександрович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

29

0,00139600000

29

0

0

0

Член наглядової ради

фізична особа
Логвін Валерій
Михайлович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

28

0,00135000000

28

0

0

0
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3

1

2

4

5

6

7

8

9

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

23

0,00110000000

23

0

0

0

Заступник голови ради фізична особа
директорів
Ширков Володимир
Тимофійович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

22

0,00106000000

22

0

0

0

Член ради директорів

фізична особа
Семенов Володимир
Борисович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

20

0,00096000000

20

0

0

0

Член наглядової ради

фізична особа
Коцюба Віктор
Юрійович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

20

0,00096000000

20

0

0

0

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

15

0,00072000000

15

0

0

0

Член ради директорів

фізична особа
Покатов Олімпій
Валер'янович

Заступник голови ради фізична особа
директорів
Березовський Михайло
Наумович
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3

4

5

6

7

8

9

Член наглядової ради

1

фізична особа
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Труш Михайло Іванович

2

15

0,00072000000

15

0

0

0

Член наглядової ради

фізична особа
Кононенко Петро
Іванович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

15

0,00072000000

15

0

0

0

Член ради директорів

фізична особа
Лунін Віктор
Олексійович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

12

0,00058000000

12

0

0

0

Заступник голови
наглядової ради

фізична особа
Богуслаєв Олександр
Вячеславович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

10

0,00048000000

10

0

0

0

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

8

0,00038000000

8

0

0

0

Голова ради директорів фізична особа
Войтенко Сергій
Анатолійович

2015 р.
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3

4

5

6

7

8

9

Член ревізійної комісії фізична особа
Пірогов Леонід
Олексійович

1

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

8

0,00038000000

8

0

0

0

Член ревізійної комісії фізична особа
Вишневський Сергій
Миколайович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

7

0,00034000000

7

0

0

0

Член ради директорів

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

6

0,00029000000

6

0

0

0

Член ревізійної комісії фізична особа
Зінченко Андрій
Валентинович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

6

0,00029000000

6

0

0

0

Член ревізійної комісії фізична особа
Поспєлов Олександр
Михайлович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

3

0,00014000000

3

0

0

0

2015 р.
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Горбик Костянтин
Іванович

14307794

3

1

2

4

5

6

7

8

9

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

2

0,00009600000

2

0

0

0

Г олова наглядової ради фізична особа
Малиш Анатолій
Миколайович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

1

0,00005000000

1

0

0

0

Член ради директорів

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

1

0,00005000000

1

0

0

0

Член ревізійної комісії фізична особа
Завгородня Людмила
Іванівна

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

1

0,00005000000

1

0

0

0

Член Ревізійної комісії фізична особа
Бараннік Олександр
Андрійович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

1368

0,06580200000

1368

0

0

0

Член наглядової ради

фізична особа
Гречиха Юрій
Михайлович

фізична особа
Пидорич Руслан
Олександрович

3

Усього:
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної Код за
Місцезнаходження
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
особи
ЄДРПОУ
акцій (шт.) загальної
прості
прості на привілейо- привілейокількості
іменні
пред'явника вані іменні
вані на
акцій (%)
пред'явника
Акціонерне товариство
BUSINESS HOUSE HELENA,
AG (Панама)

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи

Фізична особа

0000425217 Буд. Марта, поверх 4, № 4-а, 00000, Панама

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

Усього:
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359727

17,3113

Кількість
Від
акцій (шт.) загальної
кількості
акцій (%)

359727

прості
іменні

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

316585

15,24

316585

0

0

0

676312

32,5513

676312

0

0

0

Вид загальних зборів

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

26.03.2015
Дата проведення
Кворум зборів, %
75,21
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах 26 березня 2015 р.:
1.Обрання лічильної комісії зборів.
2.Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту наглядової ради
Товариства.
3.Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» за 2014 рік, основні напрямки виробничої і фінансово
-економічної діяльності Товариства на 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства.
4.Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014
рік. Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства.
5.Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок прибутку, розподіл прибутку за
підсумками 2014 року. Формування та розподіл прибутку за планом на 2015 рік.
6.Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «МОТОР СІЧ» і організаційної структури
Товариства.
7.Затвердження нової редакції Положення про загальні збори АТ «МОТОР СІЧ».
8.Припинення повноважень та обрання нового складу ради директорів.
9.Припинення повноважень та обрання нового складу наглядової ради.
10.Припинення повноважень та обрання нового складу ревізійної комісії.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного вирішили обрати лічильну комісію загальних зборів у
кількості 25 осіб; рішення прийняте 99,99% голосів.
З другого питання порядку денного вирішили звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік
затвердити; рішення прийняте 99,99% голосів.
З третього питання порядку денного вирішили річний звіт АТ "МОТОР СІЧ" за 2014 рік
затвердити, основні напрямки виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на
2015 рік затвердити; рішення прийняте 99,99% голосів.
З четвертого питання порядку денного вирішили Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити; рішення прийняте 99,99% голосів.
З п’ятого питання порядку денного вирішили затвердити використання цільових фондів,
утворених за рахунок прибутку, за підсумками роботи акціонерного товариства за 2014 рік у
межах фактичних витрат у розмірі 387,8 млн.грн., підтвердити доцільність витрат підприємства у
2014 році у суммі 671,1 млн.грн., направити на виплату дивідендів 49,9 млн.грн., частину
вільного прибутку 2014 року, що залишилася, направити на поповнення оборотніх активів
підприємства для виконання довгострокових контрактів, збільшення тарифів та окладів,
забеспечення стабільної роботи підприємства в існуючих фінансових умовах, затвердити планову
величину витрат цільових фондів за рахунок прибутку на 2015 рік у розмірі 692,7 млн.грн.;
рішення прийняте 92,41 % голосів.
З шостого питання порядку денного вирішили внести запропоновані на загальних зборах
пропозиції щодо змін Статуту АТ"МОТОР СІЧ" та організаційної структури Товариства; рішення
прийняте 99,99% голосів.
З сьомого питання порядку денного вирішили затвердити нову редакцію Положення про загальні
збори АТ «МОТОР СІЧ»; рішення прийняте 99,99% голосів
З восьмого питання порядку денного вирішили припинити повноваження членов ради директорів
та обрати новий склад ради директорів: Березовський М.Н. , Войтенко С.А., Гараненко Р.С. ,
Горбик К.І., Жеманюк П.Д. , Лунін В.О., Недашковський О.П., Пидорич Р.А., Покатов О.В.,
Поспелов О.М., Семенов В.Б., Ширков В.Т; рішення прийняте 99,99% голосів
З дев’ятого питання порядку денного вирішили припинити повноваження членов наглядової
ради та обрати наглядову раду у наступному складі:
Богуслаєв Олександр Вячеславович – 1650312 голосів, Гречиха Юрій Михайлович – 1171008
голосів; Касай Павло Олександрович – 1352405 голосів, Кононенко Петро Іванович – 1349365
2015 р.
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голосів, Коцюба Віктор Юрійович – 1444363 голосів, Логвин Валерій Михайлович – 1296901
голосів, Малиш Анатолій Миколайович – 1836035 голосів Молчанов Михайло Миколайович –
1298121 голосів, Труш Михайло Іванович – 1 438 805 голосів
З десятого питання порядку денного вирішили припинити повноваження членов ревізійної
комісії та обрати ревізійну комісію у наступному складі: Баранник Олександр Андрійович –
1227468 голосів, Вишневський Сергій Миколайович – 1521279 голосів, Завгородня Людмила
Іванівна – 1518239 голосів, Зінченко Андрій Валентинович – 1521053 голоси Пастернак Валентин
Григорович – 1189559 голосів, Пирогов Леонід Олексійович – 1518085 голосів, Поливяний
Олександр Миколайович – 1520711 голосів.
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VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду

За результатами періоду, що
передував звітному

за простими за привілейова за простими за привілейова
акціями
- ними
акціями
- ними
акціями
акціями
62339700
0
49871760
0
Сума нарахованих дивідендів, грн
30
0
24
0
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн
14.04.2016
01.01.1900
10.04.2015
01.01.1900
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
25.04.2016
01.01.1900
20.04.2015
01.01.1900
Дата виплати дивідендів
Опис: Інформація про дивіденди за результатами звітного періоду.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 24.03.2016 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 14.04.2016 р.
Дата початку виплати дивідендів: 25.04.2016 р.
Розмір виплати дивідендів: 30,00 грн. на 1 акцію.
Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів буде проводиться відповідно до норм,
встановлених Законами України "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему
України", "Про цінні папери та фондовий ринок", нормативними документами Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Строк виплати дивідендів: з 25.04.2016 року по 24.09.2016 року.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант-Інвест"
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

32013602
вул. Вересаєва,3, м.Запоріжжя, Шевченківський р-н,
Запорiзька область, 69068

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

серія АЕ №185397

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

НКЦПФР

03.01.2013
(061)2187485
(061)2187485
Торговець цiнними паперами

Опис: З ТОВ "Гарант-Інвест" як з торговцем цінними паперами укладено договори про надання
послуг з купівлі/продажу цінних паперів.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "МОТОРДІЛЕР"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

24513000
вул. Омельченка, 21, м.Запоріжжя, Шевченківський р-н,
Запорiзька область, 69068

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

серія АЕ №294580
ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

17.11.2014

(061)7204985
(061)2139385
Юридична особа, уповноважена емiтентом продавати
(купувати) його цiннi папери
Опис: З ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР" як з торговцем цінними паперами укладено договори про
розміщення випусків цінних паперів та продажу (купівлі) цінних паперів.

2015 р.

© SMA

14307794

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Приватне підприємство аудиторська фірма
"ЗапоріжАудит.Податки.Право"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

13625523
пров.Тихий,8, м.Запоріжжя, Жовтневий р-н, Запорiзька
область, 69063

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

0057
Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

26.01.2001

(061)7642176
(061)7642283
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: З Приватним підприємством аудиторська фірма "ЗапоріжАудит.Податки.Право" укладено
договір про аудиторське обслуговування №2729/09-Д(Гл.бух) від 10.04.2009 р. на надання
аудиторських послуг.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова
компанія "Мотор-Гарант"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

31154435
вул.Вересаєва,3, м.Запоріжжя, Шевченківський р-н, Запорiзька
область, 69068

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

серія АВ №299474

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Держкомфінпослуг

06.02.2007
(061)2129696
(061)2129696
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Вид послуг, які ТДВ "СК "Мотор-Гарант" надає емітенту: обов'язкове авіаційне
страхування цивільної авіації.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

21672206
вул.Шовковична, 42-44, м.Київ, Київська область, 01004

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

серія АД№034421
НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

11.06.2012

(044)2775000
(044)2775001
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
(фондова біржа)
Опис: З ПАТ "Фондова біржа ПФТС" емітентом укладено Договір про підтримання лістингу,
предметом якого є умови, склад та порядок обміну інформацією стосовно емітента, його цінних
паперів та оббігу цінних паперів емітента.

2015 р.

© SMA

14307794

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

36184092
вул.Шовковична, 42-44, м.Київ, Київська область, 01004

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

серія АГ №399339
ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

22.10.2010

(044)4957474
(044)4957473
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
(фондова біржа)
Опис: З ПАТ "Українська біржа" емітентом укладено Договір про включення до біржового
списку, предметом якого є включення до біржового списку простих іменних акцій АТ "Мотор
Січ", здійснення дій щодо підтримки заявлених цінних паперів в Біржовому списку з включеням
до Біржового реєстру та ін
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій
України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

30370711
вул. Б.Грінченка, 3, м.Київ, Київська область, 01001

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

д/н

01.01.1900
(044)2796540
(044)2791322
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги з обслуговування випуску цінних паперів: відкриття та
ведення рахунку в цінних паперах емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення
цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо
випущених ним цінних паперів та ін.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант-Інвест"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

32013602
вул. Вересаєва,3, м.Запоріжжя, Шевченківський р-н,
Запорiзька область, 69068

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

серія АЕ№263450

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

НКЦПФР

01.10.2013
(061)2187485
(061)2187485
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: З ТОВ "Гарант-Інвест" як з депозитарною установою укладено договір про обслуговування
рахунка у цінних паперах, відповідно до якого депозитарна установа зобов'язується надавати
послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проведення
депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депонента, а також надавати інші послуги у
процесі провадження депозитарної діяльності.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "МОТОРДІЛЕР"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

24513000
вул. Омельченка,21, м.Запоріжжя, Шевченківський р-н,
Запорiзька область, 69068

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

серія АЕ№294581

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

НКЦПФР

17.11.2014
(061)7204985
(061)2139385
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: З ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР" як з депозитарною установою укладено договір про
обслуговування рахунка у цінних паперах, відповідно до якого депозитарна установа
зобов'язується надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах
Депонента, проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депонента, а також
надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.
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11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

20.04.2011 205/1/11

3

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

5

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

6

Державна комісія з цінних паперів UA4000143135 Акція проста
Бездокументарні
та фондового ринку
бездокументарна іменні
іменна

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

135,00

2077990

280528650,00

100

Опис: Протягом 2014 року акції АТ "МОТОР СІЧ" торгувались як на організованому (ПАТ "Фондова біржа ПФТС" та ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"), так і на неорганізованому
ринках.
Прості іменні акції, номінальною вартістю 135 грн. кожна перебувають у 1-му рівні лістингу Біржового реєстру ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (код в торгівельній системі – MSICH)
та у 2-му рівні лістингу Котирувального списку ПФТС.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював додаткової емісії акцій.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Історія підприємства почалася в 1907 році. До грудня 1915 року завод випускав сільськогосподарські
механізми та інструменти, виконував різні види механічної обробки, відливав вироби з чавуну і міді. У
грудні 1915 року акціонерне товариство "Дюфлон, Костянтинович і К °" ("Дека") викупило завод і змінило
профіль його виробничої діяльності.
Завод почав освоєння виробництва авіаційних двигунів, і в листопаді 1916 року було виготовлено перший
6-циліндровий мотор водяного охолодження "Дека" М-100. З 1916 року завод освоїв виробництво і
тривалий час випускав широку гаму поршневих двигунів: М-6, М-11, М-22 , М-85, М-86, М-87, М-88, АШ82ФН, АШ-62ІР і АІ-26В.
З 1953 року завод розпочав виготовлення реактивних двигунів РД-45 і РД-500, що поклали початок
наступу нової ери - ери газотурбінних двигунів.
Історія підприємства - це поетапне створення та освоєння в серійному виробництві нових двигунів, кожен
з яких став значною віхою у розвитку вітчизняного авіадвигунобудування.
Представниками наступного покоління стали газотурбінні двигуни АІ-20, АІ-24, АІ-25, АІ-25ТЛ, АІ-9 , АІ9В, ТВ3-117В, Д-36, Д-136, Д-18Т для літаків Іл-18, Іл-38, Бе-12, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-32, Ан-24, Ан-26,
Ан-30, Як-40, L-39, К-8J, Як-42, Ан-72, Ан-74, Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрія", а також вертольотів Ка27, Ка-28, Ка-29, Ка-31, Ка-32, Ка-50, Ка-50-2, Ка-52, Мі-8МТ, Мі-14, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-24, Мі-25,
Мі-26 .
У 1994 році підприємство перетворено в акціонерне товариство "МОТОР СІЧ".
В даний час на підприємстві розпочато серійне виробництво авіаційних двигунів нового покоління ТВ3117ВМА-СБМ1, АІ9-3Б, Д-36 сер.4А, Д-436Т1/ТП, ВК-2500, АІ-222-25, Д-436-148, АІ-450-МС, МС-14,
ТВ3 117ВМА-СБМ1В, ТВ3 117ВМА-СБМ1В 4 і 4Е серії для літаків Ан -140, Ан -74ТК- 300, Ту-334, Бе200, Як-130, Ан-148 , Ан-158 , Ан-2-100 , вертольотів Мі-8МТВ, Мі-17(171), Мі-24, Мі-28, Мі 35 , Ка-32,
Мі-8Т та Мі-8МСБ і ведеться інтенсивна підготовка до серійного виробництва Д-27, АІ -222- 25Ф, АІ
25ТЛШ, АІ-450М, МС-500В, для літаків Ан-70, L-15, L-39 і вертольотів Мі-2М і МСБ-2.
Поряд з виробництвом і технічним супроводом газотурбінних двигунів на підприємстві ведеться
підготовка досвідченого і серійного виробництва газотурбінних приводів і електростанцій, у тому числі
теплоенергетичних комплексів з парогазовим або когенераційним циклом.
В даний час АТ " МОТОР СІЧ" активно розвиває напрямок зі створення, ремонту, модернізації
вертольотів в рамках реалізації програми вертольотобудування. На підприємстві реалізується декілька
напрямків з даної тематики: модернізація вертольотів типу Мі-8 в профіль Мі- 8МСБ шляхом установки
нових двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серії власної розробки; модернізація вертольотів Мі-2 в профіль
Мі-2МСБ шляхом установки двигунів нового покоління АІ-450М; створення вертольотів МСБ-2 , МСБ-6.
Мета підприємства - виробництво довговічної і надійної техніки, що повною мірою задовольняє вимоги
замовника та створює максимальні зручності споживачам. Ми прагнемо до подальшого зміцнення
сформованого позитивного іміджу акціонерного товариства - надійного, солідного, ділового партнера.
Інформація про організаційну структуру емітента
Безперервне та ефективне функціонування АТ "МОТОР СІЧ" забезпечується завдяки чітко спланованій
організаційній структурі, керування якою здійснюють операційні директора, в тому числі:
- технічний директор,
- директор з виробництва,
- директор з якості,
- директор з маркетингу,
- фінансовий директор,
- директор з корпоративних прав та інвестиційних проектів,,
- директор з будівництва та соціального розвитку,
- директор з управління персоналом,
- директор зі зв’язків з громадськістю,
- директор з економічної безпеки,
- директор з правових питань.
Технічному директору, директору з виробництва та директору з якості підпорядковані виробничі,
допоміжні цехи та відділи що безпосередньо пов’язані з проектуванням, розробкою, підготовкою і
організацією дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, іншої авіаційної техніки, з
патентування торгових марок.
Директору з маркетингу підпорядковані зовнішньоторговий департамент та експлуатаційно-ремонтний
відділ, що займаються збутом продукції, послуг з ремонту та технічному обслуговуванню продукції, що
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виробляється, представництва.
Фінансовому директору підпорядковані фінансово-економічне управління, до складу якого входять
фінансовий відділ, планово-економічний відділ, відділ праці та заробітної плати.
До організаційної структури підприємства входить біля 50 основних та допоміжних цехів та понад 50
відділів, що безпосередньо пов’язані з основним виробництвом, а також більш 15 відділів, що непов’язані
з основним виробництвом. До структурних підрозділів, що непов’язані з основним виробництвом,
відносяться медико-санітарна частина, дошкільні заклади, оздоровчі та спортивні комплекси, будинок
культури та інші. У розпорядженні колективу - 4 кращі в місті дитячі садки, з них 1 - санаторного типу;
дитячі оздоровчі і спортивні табори, медсанчастина, обладнана сучасним устаткуванням і укомплектована
високопрофесійними медичними кадрами, спортивний комплекс "МОТОР СІЧ", Будинок культури,
система пансіонатів і оздоровчих комплексів на р. Дніпро, Чорному й Азовському морях. Будинок
культури імені Т. Г. Шевченко АТ "МОТОР СІЧ" - центр культури підприємства - одержує фінансову
підтримку адміністрації, профспілкового комітету, має два зали для глядачів загальною чисельністю 620
посадкових місць і три репетиційних зали загальною площею 50 м2. Основні напрямки роботи - розвиток
художньої самодіяльної творчості й організація змістовного дозвілля працівників підприємства й членів їх
родин.
Товариством створені і на 31.12.2015 року діють дочiрнi підприємства:
1. ДП "Гуляйпiльський машинобудівний завод" АТ "МОТОР СІЧ", місцезнаходження: 70200, Україна,
Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. 9-го Січня, 17.
Основними напрямками діяльності є:
- розробка, підготовка і організація дослідного і серійного виробництва машинобудівної продукції;
- виробництво, закупівля та збут сільськогосподарської продукції;
- надання послуг населенню з ремонту та технічного обслуговування автотранспортних засобів, а також
постачання запасних частин для них;
- реалізація технологічного обладнання та автотракторного транспорту, вилученого з технологічного
застосування.
2. ДП "Гуляйпiльський механічний завод" АТ "МОТОР СІЧ", місцезнаходження: 70231, Україна,
Запорізька обл., Гуляйпільський район, с. Залізничне, вул. Котовського, 2.
Основними напрямками діяльності є:
- підготовка і організація дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, авіаційної техніки та
майна;
- виготовлення електротехнічних машин, обладнання та апаратури, виробів виробничого призначення;
- виробництво сільськогосподарських машин, технологічного обладнання для текстильної промисловості,
сільськогосподарського і городнього інструменту;
- виробництво лакофарбових виробів;
- виробництво металевої і картонної тари.
3. ДП "Лебединський моторобудівний завод" АТ "МОТОР СІЧ", місцезнаходження: 42200, Україна,
Сумська обл., м. Лебедин, вул. Грушева, 18.
Основними напрямками діяльності є:
- розробка, підготовка і організація дослідного і серійного виробництва машинобудівної продукції;
- збут виготовленої продукції;
- випуск продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, паливних і
мастильних матеріалів.
У статутному капіталі вищезазначених дочірніх підприємств частка АТ "МОТОР СІЧ" складає 100%.
Для представництва інтересів АТ "МОТОР СІЧ" та з метою активного просування продукції в країни
світу, її сервісного обслуговування підприємством створено:
1. Київське представництво публічного акціонерного товариства "МОТОР СІЧ", місцезнаходження:
Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична буд. 30.
Основними завданнями представництва згідно Положення є:
- оперативне вирішення виробничо-технічних, економічних і комерційних питань Товариства в
міністерствах, відомствах, установах, організаціях і підприємствах усіх форм власності в м. Києві;
- активне сприяння розширенню ринків збуту продукції і послуг Товариства, підтримання високого іміджу
Товариства шляхом публікацій у засобах масової інформації, участі у виставках, прес- конференціях
тощо.
2. Представництво АТ "МОТОР СІЧ" (Україна), м. Москва, місцезнаходження: Російська Федерація,
125252, м. Москва, вул. Новопіщана, буд. 14, кв. 1 і 3.
Основними цілями відкриття представництва згідно Положення є:
- активне сприяння розширенню ринків збуту продукції і послуг Товариства в російському регіоні;
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- встановлення прямих контактів з представниками фінансово-промислових об'єднань Російської
Федерації;
- виконання комплексу заходів з підтримання високого іміджу Товариства в Російській Федерації;
- забезпечення функціонування системи закупівель матеріалів, агрегатів та ін. на підприємствах і в
організаціях Російської Федерації.
3 Індійське представництво, місцезнаходження: KAILASH COLONY COMMUNITY CENTRE,
ZAMRUDPUR, NEW DELHI – 110048.
Основними цілями представництва згідно Положення є:
- активне сприяння розширенню ринків збуту продукції та послуг Товариства в Індійському регіоні, а
також участь у тендерах від імені Товариства;
- встановлення прямих контактів з підприємствами фінансово-промислових групп та об’єднань Індії;
- виконання комплексу заходів з підтримки високого іміджу товариства в Індії;
- забезпечення функціонування системи закупівлі матеріалів, агрегатів та ін.. на підприємствах Індії;
- оперативне вирішеня виробничо-технічних, економічних та комерційних питань товариства в
Міністерствах, відомствах, установах, організаціях та підприємствах всіх форм власності в Індії.
4 Представництво публічного акціонерного товариства "МОТОР СІЧ" (Україна) в Республіці Білорусь,
місцезнаходження: 220123, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. м. Богдановича, буд.131.
Основними цілями відкриття представництва згідно з Положенням є:
- ефективне сприяння реалізації міжнародних договорів Республіки Білорусь про співробітництво в сфері
торгівлі, економіки, фінансів, науки і техніки, транспорту, пошуку можливостей для їх подальшого
розвитку, вдосконалення форм цієї співпраці, встановлення та розширення обсягу економічної,
комерційної та науково-технічної інформації;
- вивчення товарних ринків Республіки Білорусь;
- проведення маркетингових досліджень;
- вивчення можливостей для інвестиційної діяльності в Республіці Білорусь;
- створення іноземних та спільних підприємств;
- сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків між країнами і регіонами;
- представлення та захист інтересів Товариства;
- здійснення діяльності в інших цілях, не заборонених законодавством Республіки Білорусь для
представництв комерційних організацій.
У вiдповiдностi до Статуту до складу публічного акціонерного товариства "МОТОР СІЧ" без права
юридичної особи з правом відкриття поточних або розрахункових рахунків входять вiдокремлені
пiдроздiли - структурнi одиниці:
1. Запорізький моторобудівний завод - головна структурна одиниця Товариства, місцезнаходження:
Україна, 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15.
Напрямки діяльності:
- розробка, підготовка і організація дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, іншої
авіаційної техніки та майна;
- збут авіаційних двигунів на внутрішньому та міжнародному ринках;
- післяпродажне обслуговування та ремонт авіаційних двигунів, постачання їх запасними частинами;
- робота по підвищенню ресурсу та строків служби авіаційних двигунів;
- авіаційна промисловість;
- будівництво повітряних і космічних літальних апаратів, торгівля літальними апаратами і
комплектуючими виробами до них;
- будівництво, технічне обслуговування і ремонт вертольотів, літаків і устаткування для апаратів цього
класу;
- функціонування авіаційної транспортної інфраструктури;
- виробництво, монтаж та установка двигунів і турбін;
- виробництво автомобільного транспорту, двигунів для автомобілів;
- виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів;
- проектування, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва автомобільних,
сільськогосподарських, суднових, промислових, спеціального й іншого призначень двигунів внутрішнього
згоряння й агрегатів на їхній базі та інше.
2. Запорізький машинобудівний завод ім. В.І.Омельченка - структурна одиниця Товариства,
місцезнаходження: 69124 м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 9.
Напрямки діяльності:
- випробування авіаційних двигунів;
- зборка й випробування газотурбінних електростанцій ЕГ-1000 й ЕГ-6000;
- випробування газотурбінних приводів Д-336, АІ-336 потужністю 6,3; 8 МВт;
2015 р.

© SMA

14307794

- випробування двигунів Д-18Т;
- виготовлення лопаток;
- ливарне виробництво.
Предметом діяльності згідно Положення є:
- розробка, підготовк і організація дослідного та серійного виробництва авіаційних двигунів, авіаційної
техніки та майна;
- робота з підвищення ресурсу і термінів служби авіаційних двигунів;
- випробування великогабаритних авіаційних та інших газотурбінних двигунів;
- розробка, виробництво і збут споживчих товарів і цивільної продукції на внутрішньому та міжнародному
ринках.
3. Сніжнянський машинобудівний завод - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 86500, м.
Сніжне Донецької обл., вул. Терешкової, 3.
Напрямки діяльності:
- виробництво лопаток газотурбінних двигунів;
- виробництво деталей та вузлів для гірничо-шахтного обладнання;
- виробництво товарів народного споживання, серед яких виділяються сільськогосподарська техніка та
обладнання для комунальних служб.
Предметом діяльності згідно Положення є:
- підготовка та організація дослідного і серійного виробництва деталей і складальних одиниць для
авіаційних двигунів, авіаційної техніки;
- розробка, виробництво і збут на внутрішньому та міжнородному ринках товарів народного споживання і
цивільної продукції промислового, виробничо-технічного та спеціального призначення;
- маркетингові дослідження та аналіз тенденцій розвитку ринку продукції виробничо-технічного
призначення, товарів народного споживання та інтелектуальної власності;
- проведення рекламно-виставкових заходів.
4. Волочиський машинобудівний завод - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 32100, м.
Волочиськ Хмельницької обл., вул. Незалежності, 1.
Напрямки діяльності:
- забезпечення авіадвигунів багатотиражними деталями і метизами;
- створення технологічної оснастки;
- ремонт двигуна АІ-20 і його модифікацій;
- виробництво електростанцій ЕГ-1000МС, ПАЕС-2500;
- виготовлення та збирання енергопріводів ГТЕ-МС-2,5; АІ-2500М;
- виробництво товарів народного споживання, серед яких виділяються широкий асортимент глушників до
легкових автомобілів і сільськогосподарське обладнання.
Предметом діяльності згідно Положення є:
- виробництво і збут товарів народного споживання та електростанцій на внутрішньому і міжнароднму
ринках;
- забезпечення сервісного і гарантійного обслуговування продукції, що поставляється;
- маркетингові дослідження та аналіз тенденцій розвитку ринку продукції виробничо-технічного
призначення, товарів народного споживання, електростанцій та інтелектуальної власності;
- проведення рекламно-виставкових заходів.
5. Управління будівництва та соціального розвитку - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження:
69068, м. Запоріжжя, пр. Моторбудівників, 15.
Основні напрямки діяльності – капітальне будівництво, забезпечення підприємства комплектуючими,
устаткуванням, обладнанням.
6. Комбінат харчування - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр.
Моторбудівників,15.
Основні напрямки діяльності - забезпечення продуктами харчування працівників підприємства, роздрібна
торгівля продуктами харчування, продовольчими товарами.
Предметом діяльності згідно Положення є:
- виконання колективного договору;
- складання договорів на отримання продовольчих товарів у кількості, яка забезпечує потреби
громадського харчування АТ "МОТОР СІЧ";
- виробництво та реалізація молока та молочних продуктів, централізована доставка молока працівникам,
зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці;
- виробництво та реалізація кондитерських виробів;
- виробництво та реалізація ковбас та ковбасних виробів;
- промисловий вилов риби, її переробка та реалізація;
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- закупівля та реалізація тютюнових виробів;
- закупівля та реалізація вино-горілчаних виробів у відкритій мережі комбінату харчування;
- дослідження харчових продуктів за хімічними та бактеріологічними показниками;
- організація обслуговування на підприємствах відкритої мережі комбінату харчування;
- обслуговування іноземних делегацій.
7. Оздоровчий комплекс "Прибій" - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 72100, м.
Приморськ Запорізької обл., вул. Курортна, 81.
Напрямок роботи: сімейний відпочинок.
Предметом діяльності оздоровчого комплексу згідно Положення є:
- організація відпочинку дорослих та їх дітей;
- реалізація путівок в оздоровчому комплексі;
- здійснення продажу на своїй території промислових товарів, спортивного інвентарю, товарів з
символікою АТ "МОТОР СІЧ", продовольчих товарів, тютюнових виробів і спиртних напоїв, фруктів,
овочів та інших видів товарів;
- організація точки громадського харчування.
8. Оздоровчий комплекс "Мотор" - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 72100, м.
Приморськ Запорізької обл., вул. Курортна, 29.
Напрямок роботи: сімейний відпочинок.
Предметом діяльності оздоровчого комплексу згідно Положення є:
- організація відпочинку дорослих та їх дітей;
- реалізація путівок в оздоровчому комплексі;
- здійснення продажу на своїй території промислових товарів, спортивного інвентарю, товарів з
символікою АТ "МОТОР СІЧ", продовольчих товарів, тютюнових виробів і спиртних напоїв, фруктів,
овочів та інших видів товарів;
- організація точки громадського харчування.
9. Оздоровчий комплекс "Маяк" - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 70032, с. ВольноАндріївка Вільнянського р-ну Запорізької обл.
Напрямок роботи: дитячий відпочинок (оздоровлюються та відпочивають діти працівників підприємства).
Предметом діяльності ОК "Маяк" згідно Положення є:
- організація відпочинку з використанням природних факторів, фізкультури, спорту і змістовного дозвілля;
- організація виховного процесу, орієнтованого на програми додаткової освіти, продуктивної діяльності,
індивідуального підходу до вихованців;
- організація сімейного відпочинку з урахуванням інтересів дорослих і дітей;
- організація відпочинку за принципом вихідного дня (надання диференційованих послуг з харчування і
проживання).
10. "Калібрувальний центр" - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр.
Моторобудівників,15.
Напрямок роботи: надання послуг з ремонту, калібрування, атестації засобів вимірювальної техніки та
дослідного устаткування.
11. Спортивний комплекс – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, вул.
Іванова, 24.
Предметом діяльності згідно Положення є:
- залучення працівників Товариства, членів їх родин, населення до активних занять фізичною культурою і
спортом у спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки;
- агітація та пропаганда здорового способу життя;
- організація та проведення серед підрозділів Товариства фізкультурно- оздоровчих заходів, змагань,
спартакіад, спортивних свят;
- залучення дітей та підлітків до активних занять спортом у центральних секціях, групах оздоровчої
спрямованості;
- підготовка команд і спортсменів високого класу, здатних гідно представляти честь Товариства в країні та
за кордоном;
- проведення медико-відновлювальних заходів;
- надання платних послуг населенню засобами фізичної культури та спорту.
У СК створені й успішно працюють три професійні гандбольні команди, що виступають у різних лігах
чемпіонату України.
У спортклубі "МОТОР СІЧ" підготовлені чемпіони й призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і
Європи.
У центральних спортивних секціях по боксу, академічному веслуванню, легкій атлетиці, вітрильному
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спорту, футболу, гирьовому спорту тренуються 250 спортсменів різного віку й близько 1000 чоловік
займаються у фізкультурно-оздоровчих групах.
12. Санаторій-профілакторій - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 70032, с. ВольноАндріївка Вільнянського р-ну Запорізької обл.
Напрямок діяльності: лікування та оздоровлення працівників підприємства.
Спеціалізація: лікування опорно-рухового апарату, периферичної нервової системи, верхніх дихальних
шляхів, серцево-судинної системи, захворювань органів травлення.
Санаторій-профілакторій відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 №
385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад
молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" належить до санаторнокурортних закладів, основною функцією яких є надання послуг, пов'язаних із санаторно-курортним
лікуванням та оздоровленням застрахованих осіб - працівників АТ "МОТОР СІЧ", членів їх сімей,
персоналу інших підприємств, організацій та установ різних форм власності без відриву від виробництва і
в період їх відпусток, а також надання інших послуг без втрат для основної діяльності (оренда кінозалу,
їдальні, житлових номерів та інші послуги).
13. Фірмовий салон - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр.
Моторбудівників, 32.
Напрямок діяльності Фірмового салону:
- роздрібна торгівля алкогольними напоями, пивом, тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами;
- закупочна, торгово-посередницька, оптова, комісійна торгівля, скупка, продаж товарів у кредит;
- прокат фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції;
- відкриття барів, кафе, прокатних пунктів, камер зберігання;
- зовнішньоекономічна діяльність.
14. Авіакомпанія – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр.
Моторобудівників, 15.
Дата заснування 1984 рік
Напрямок діяльності – компанія є оператором на ринку вантажних і пасажирських авіаперевезень в
Україні, СНД, країнах ближнього й далекого зарубіжжя.
1. Парк повітряних суден авіакомпанії: Ан-74ТК-200 -1; Ан-24РВ -2; Ан-12Б -1; Як-40-2; Ан-12БК-1;
Мі-8-1; Ан-140-1; Мі-2-8.
2. Авіакомпанія має представництва у таких містах і країнах:
- м. Київ (а/п Жуляни)
- м. Стамбул / Туреччина - компанія "CASIO AIR SERVIS"
3. Міжнародні коди:
код ИАТА - M9
код ИКАО - MSI
код перевізної документації – 011
4. Авіакомпанія виконує:
а) регулярні пасажирські рейси за маршрутами:
- Запоріжжя-Жуляни-Запоріжжя;
-Ужгород-Жуляни-Ужгород;
б) пасажирські і вантажні чартерні рейси по всьому світу.
5. Рейси авіакомпанії АТ "МОТОР СІЧ" доступні для бронювання в наступних глобальних
дистрибутивних системах (GDS):
- Amadeus;
- Galileo;
- ТАІС;
- Сирена-Тревел.
Предметом діяльності авіакомпанії згідно Положення є:
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів, пошти і вантажів авіаційним та автомобільним
транспортом;
- передача в оренду повітряних суден, авіаційних двигунів, транспортних засобів, іншої авіаційної та
автотранспортної техніки, а також стоянок, приміщень, споруд та обладнання;
- оренда для цілей виробничої діяльності авіакомпанії повітряних суден, транспортних засобів, приміщень,
споруд та обладнання;
- виконання послуг з прийому повітряних суден, надання стоянок, завантаження, розвантаження,
технічного обслуговування, усунення дефектів та ремонту авіаційної техніки інших авіакомпаній та
організацій;
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- посередницька діяльність у сфері авіаційних та автомобільних перевезень, експлуатації аеродромів,
обслуговування і ремонту авіаційних та автомобільних транспортних засобів;
- надання послуг з бронювання та продажу квитків на авіаційні, залізничні та автомобільні перевезення;
- надання послуг з продажу туристичних путівок, путівок у будинки відпочинку та на лікування,
бронювання місць у готелях.
15. Медико-санітарна частина – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя,
вул. Брюлова, 6.
Предметом діяльності медико-санітарної частини згідно Положення є:
- діяльність лікувальних закладів широкого профілю і спеціалізованих;
- медична практика;
- стоматологічна практика;
- надання всіх видів кваліфікованої лікувальної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах
персоналу АТ "МОТОР СІЧ", ветеранам праці, а також платних послуг населенню;
- організація, координація та моніторинг робіт, спрямованих на забезпечення медичного обслуговування, а
також його розвиток;
- забезпечення активного, динамічного спостереження за станом здоров'я персоналу АТ "МОТОР СІЧ" у
системі загальної диспансеризації і профілактичного лікування;
- своєчасне впровадження досягнень науково-технічного прогресу в галузі медичної техніки та розвиток
матеріально-технічної бази медико- санітарної частини.
16. Центр дошкільної освіти - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя,
пр. Моторобудівників, 30;
Мета центру є забезпечення ефективного функціонування дошкільних навчальних закладів, створення в
них умов для реалізації прав дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний
розвиток, соціальна адаптація та готовність продовжувати освіту.
Предметом діяльності центру згідно Положення є:
- здійснення керівництва і контролю за діяльністю ДНЗ;
- забезпечення реалізації основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про
дошкільну освіту", додержання вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні всіма ДНЗ;
- організація роботи з догляду за дітьми дошкільного віку, виховання і навчання дітей дошкільного віку;
- реабілітація та відновлення здоров'я дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання в
санаторній групі ДНЗ № 271;
- організація нормативно-правового, навчального, методичного забезпечення ДНЗ;
- забезпечення проведення перепідготовки, підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників
центру;
- пропаганда просвітницької діяльності у засобах масової інформації;
- здійснення у встановленому АТ "МОТОР СІЧ" порядку комплектування ДНЗ дітьми дошкільного віку;
- забезпечення організації співпраці ДНЗ з сім'єю по навчанню та вихованню дітей;
- організація харчування дітей в ДНЗ;
- організація безплатного медичного обслуговування дітей в ДНЗ, здійснення оздоровчих заходів;
- забезпечення виконання санітарного законодавства в ДНЗ.
17. Санаторій "Райдуга" - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 31200, Хмельницька
область, м. Волочиськ, вул. Запорізька, 11.
Напрямок діяльності: лікування та оздоровлення працівників підприємства.
Предмет діяльності санаторію згідно Положення є:
- розвиток і удосконалення методів діагностики і лікування завдяки співробітництву з науково-дослідними
та медичними установами;
- медична практика із застосуванням методів санаторно-курортного лікування;
- організація раціонального і збалансованого лікувально-дієтичного харчування, завдяки торговозакупівельній діяльності, а також закупок сільськогосподарської і тваринницької продукції за готівку та
безготівковий розрахунок;
- реалізація та розповсюдження путівок, дитячих путівок, курсівок на лікування та відпочинок. Санаторій
реалізує путівки робітникам АТ "МОТОР СІЧ" і стороннім особам одночасно.
18. Київський агрегатний завод – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 03151, м. Київ,
Повітрофлотський проспект, 94
Предметом діяльності заводу згідно Положення є:
- підготовка, організація і виконання робіт з ремонту авіаційних двигунів, комплектуючих виробів і
складових частин авіаційних двигунів;
- проведення рекламно-виставкових заходів;
- впровадження новітніх досягнень науки, техніки і передового досвіду, прогресивних норм витрачання
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сировини, матеріалів, палива та електроенергії, для зменшення собівартості надаваних послуг;
- організація надання послуг з лізингу, інжинірингу і дилерським операціях;
- організація торговельної, комерційної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
19 Первомайський агрегатний завод – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 93200, м.
Первомайськ Луганської обл., вул. Правика лейтенанта, буд. 4 "г".
Види діяльності: виробництво двигунів та турбін, ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін
Предметом діяльності заводу згідно Положення є:
- виробництво агрегатів авіаційних двигунів;
- ремонт агрегатів авіаційних двигунів;
- впровадження новітніх досягнень науки, техніки і передового досвіду, прогресивних норм витрат
сировини, матеріалів та енергоресурсів з метою зменшення собівартості виготовлення агрегатів;
- технічні випробування та дослідження.
20. Вінницький авіаційний завод – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 21034, м. Вінниця,
вул. Чехова, 7;
Основними видами діяльності Товариства є:
- розробка, підготовка і організація дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, іншої
авіаційної техніки та майна;
- будування повітряних та космічних літальних апаратів, у тому числі: виробництво та ремонт ізіаиійної
техніки та агрегатів; виготовлення технічних приладів: технологічного устаткування для забезпечення
виробництва та ремонту авіатехніки та продукції виробничо-технічного призначення;
- післяпродажне обслуговування та ремонт авіаційних двигунів, постачання їх запасними частинами;
- робота з підвищення ресурсу та строків служби авіаційних двигунів;
- дослідження та розробка в галузі природничих та технічних наук, в тому числі: проектування, гсзообка.
удосконалення технічної документації на виробництво та ремонт авіаційної техніки та іпюдукції
виробничо-технічного призначення.
21. Лубенський верстатобудівний завод – структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 37500,
Полтавська область, м. Лубни, вул. Комунарівська, 19/12.
Предметом діяльності заводу згідно Положення є:
- виробництво металоріжучих та інших видів верстатів і різноманітного обладнання, продукції
сільськогосподарського призначення, виготовлення різних запасних частин, в тому числі для
сільськогосподарських машин і механізмів, та переробної промисловості;
- капітальний ремонт, модернізація металоріжучих та інших видів верстатів і різноманітного обладнання,
технічне обслуговування та монтаж верстатів;
- здійснення дослідно-конструкторських і технологічних розробок, і виготовлення нової продукції
промислово-технічного призначення;
- ремонтно-будівельна робота об'єктів промислового та соціально-побутового призначення, з виконанням
проектних, будівельних, монтажних та спеціальних робіт по електро-, водо-, газопостачанню, благоустрою
та інше і систематичне спостереження за ними в процесі експлуатації.
Відособлені підрозділи і представництва дiють на пiдставi Положень про них.
22. Оршанський авіаремонтний завод - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: Республіка
Білорусь, Вітебська область, Оршанський район, м.с. Болбасово, вул. Заводська, 1.
Предметом діяльності заводу згідно Положення є-ремонт, технічне обслуговування та модернізація
літальних апаратів, включаючи космічні, та їх двигуни.
23. Вертольоти Мотор Січ - структурна одиниця Товариства, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, вул.
Копьонкіна, 98.
Основними видами діяльності Товариства є:
– виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання;
– виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;
– виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.
Інформація про чисельність працівників
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 25528
Середня чисельність позаштатних працівників (осіб): 629
Фонд оплати праці за 2015 рік: 1755163,3 тис.грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:
Фонд оплати працi у 2014 році складав 1315921 грн. У 2015 році у порівнянні з 2014 роком відбулося
збільшення фонду оплати праці на 439242,3грн. Зміни фонду оплати праці сталися за рахунок збільшення
окладів та тарифів.
У порівнянні з 1 січня 2015року чисельність працюючих на підприємстві станом на 1 січня 2016 року
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зменшилася на 512осіб.
За категоріями структура промислово-виробничого персоналу склалася таким чином: 39,7% виробничих
робітників, 19,7% - допоміжних робітників, 33,2% - ІТП, 4,9% - ВТК і 2,5% - інших категорій.
Якісні показники персоналу:
Освітня структура промислово-виробничого персоналу, в %:
Вища – 33
Середня-спеціальна – 21
Професійно-технічна – 20
Середня – 26.
Серед працівників підприємства –29 кандидата наук.
Вікова структура персоналу, в %
До 30 років – 30
31-40 років – 22
41-50 років – 18
51-55 років – 11
56-60 років –9
Старше 60 років – 10
Середній вік на підприємстві – 41,4 роки.
Організація оплати праці спрямована на забезпечення винагороди працівників за працю, залежно від
складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей, результатів праці і господарської
діяльності структурного підрозділу, у яких робітники безпосередньо працюють.
Постійно ведеться аналіз середньої заробітної плати всіх категорій працівників, відсотка виконання норм
виробітку, чисельності працівників. Підприємство не має заборгованості з виплати заробітної плати та
оплати податків у бюджет і позабюджетні фонди.
В основі кадрової політики АТ "МОТОР СІЧ" стоїть принцип наступності поколінь, забезпечення
виробництва кваліфікованими робітниками та спеціалістами, збільшенння рівня кваліфікації кадрового
резерву, оптимізація структури та чисельності працюючих.
У поточному році на підприємстві пройшли практику 1992 осіб, у т.ч.:
- 528 студентів з 12-и ВНЗ за 56 спеціальностями;
- 502 студент з 11-ти технікумів і коледжів з 21 спеціальностей;
- 962 учнів з 10-ти професійно-технічних училищ і ліцеїв за 14 професіями, 769 учнів продовжують
практику в 2016році.
У 2016 році планується надати робочі місця для проходження виробничої практики 600 учням професійнотехнічних навчальних закладів м. Запоріжжя, 300 студентам коледжів і 500 студентам ВНЗ України.
У 2015 році працевлаштовані 318 молодих спеціаліста, в тому числі 130 молодих фахівців з вищою
освітою,36 випускників Запорізького авіаційного, електротехнічного (далі – ЗАК, ЗЕТК) та інших
коледжів і 152 випускників вищих профтехучилищ.
Проведена позачергова атестація інженерно-технічного персоналу, по результатам якої 285 спеціалістам
підвищені кваліфікаційні категорії, в тому числі 73 молодим спеціалістам.
35 працівників підприємства направлені на заочне відділення ЗНТУ для навчання за рахунок коштів
державного бюджету.
Кількість призваних на військову службу працівників, за якими зберігаються робочі місця і заробітна
плата, становить 106 осіб.
29 працівникам підприємства присуджено звання "Заслужений Моторобудівник" , 21 працівникам "Майстер - золоті руки" , 9 працівникам - "Кращий молодий Моторобудівник".
У 2016 році кадрова політика АТ "МОТОР СІЧ" буде спрямована на цільову підготовку персонала в
профільних учбових закладах, розвиток кадрового резерву, підвищення рівня кваліфікації інженернотехнічних працівників для вертольотного виробництва та створення умов для особистого зростання
кожного працівника.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
На 31.12.2015 року АТ "МОТОР СІЧ" є учасником наступних об'єднань підприємств:
1. Асоціація підприємств авіапромисловості України "Укравіапром" Україна, 01014, м. Київ, вул.
Бастіонна, б.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.
2. "Міжрегіональна асоціація промисловців України" Україна, м. Запоріжжя.
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Основні напрями діяльності:
Надання інформаційної допомоги членам асоціації, захист соціальних, економічних прав, пропаганда
досягнень науки і техніки.
3. Асоціація "Союз авіаційного двигунобудування" Російська Федерація,105118, м. Москва, пр.
Будьонного, б.19.
Основні напрями діяльності:
- сприяння в розробці методології зі створення 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 надійності 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.
4. Корпорація "Науково-виробниче об’єднання "О.Івченко" Україна, 69068, м. Запоріжжя, вул.
пр.Моторобуівників, б.15.
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".
5. Запорізький обласний союз промисловців, підприємців "Потенціал" Україна, 69005, м. Запоріжжя,
пр.Леніна, б.135. 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.
6. Некомерційна організація "Союз виробників нафтогазового обладнання "Нафтогаз" Російська
Федерація, 129626, м. Москва, а/с 63.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення виходу членів організації на російський і закордонний ринки, допомога в залученні
інвестицій для фінансування перспективних проектів.
7. Консорціум "Газотранспортні технології" Україна,02068, м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, б.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.
8. 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.
9. 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.
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Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
У звітному періоді АТ "МОТОР СІЧ" здіснювало спільну діяльність з ТОВ "Запорізький завод споживчих
товарів Мотор-Січ"відповідно до договору про спільну діяльність № 4646/806-К (виробництво ТНС) від
14.09.2006 та додаткових угод до нього №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мета діяльності – виробництво та реалізація
замків.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.
Опис обраної облікової політики
Основні аспекти облікової політики АТ «Мотор Сич» за 2015 рік
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 деталізацію 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 та 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)БО, 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
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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 підрозділів-виконавців;
- 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.
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За станом на 31 грудня 2015 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:
активи;
зобов'язання;
власний капітал;
доходи та витрати, включаючи прибутки та збитки;
інші сукупні доходирух 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 досяжна 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, ідприємство виправляє
їх у періоді виявлення шляхом віднесення на фінансовий результат поточного періоду.
При виявленні істотних помилок попередніх періодів підприємство виправляє їх
ожливо визначити стосовноВартісний критерій істотності встановлюється на рівні 5% від балансової
вартості всіх активів підприємства 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.
Збов’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.
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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 та 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 (не титульні) 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:
ціну придбання 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/;
природних ресурсів на займаній,увативитратиВсі 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 їхні компоненти, 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 витрати,
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'єкту основних засобів, що вже був визнаний, збільшують його
балансову вартість, якщо передбачається одержання майбутніх економічних вигід, що перевищують
спочатку розраховані нормативні показники існуючого об'єкту основних засобів.
Підприємство розділяє витрати, пов'язані з основними засобами, на наступні види:
утримування та техобслуговування;
поточний ремонт;
капітальний ремонт;
модернізація.
Утримування та техобслуговування
Витрати 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
2015 р.

© SMA

14307794

капіталізуються і визнаються як витрати 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 витрати періоду по мірі їх виникнення. Підприємство не
визнає в складі балансової вартості об'єктів основних засобів витрати на їх 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 приводить до:
Підвищення продуктивності об'єкта основних засобів;
Збільшення строку корисного використання такого активу (у порівнянні із строком, певним при
первісному визнанні такого об'єкта);
Скорочення витрат на утримання, технічне обслуговування та ремонт такого активу;
Доведення характеристик об'єкта основних засобів до рівня, установленого вимогами чинного
законодавства.
і проводяться з регулярністю перевищуючу один рік.Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної
служби, встановлених 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 їх 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 їх 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 торгівельні марки л пі.
Об'єкт може бути визнаний як нематеріальний актив у випадку, якщо такий об'єкт відповідає:
визначенню нематеріального активу;
наступним критеріям визнання:
існує ймовірність того, що Підприємство одержить пов'язані з даним активом майбутні економічні вигоди;
собівартість 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
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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 торгівельних знижок;
імпортні мита;
податки, що не відшкодовуються;
витрати на винагороди працівникам, що виникають безпосередньо у зв'язку з приведенням активу в
робочий стан;
витрати на оплату професійних послуг, що виникають безпосередньо у зв'язку з приведенням активу в
робочий стан;
витрати на перевірку належної роботи активу.
У випадку, коли нематеріальні активи придбані в обмін на не грошові активи, або на комбінацію грошових
і не грошових активів, їхня собівартість оцінюється по справедливій вартості, за винятком випадків, коли
операція обміну не має комерційного змісту, 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 витрати по створенню нематеріального активу завжди визнаються підприємством
витратами в періоді їх виникнення і не відносяться на вартість нематеріального активу.
Операції на стадії розробки включають:
проектування, конструювання й тестування дослідних зразків і моделей;
проектування інструментів, шаблонів, форм і штампів;
проектування, конструювання та експлуатація дослідної установки;
проектування, конструювання й тестування нових або вдосконалених матеріалів, пристроїв, продуктів,
процесів, систем або послуг.
Витрати та 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:
витрати на збут, адміністративні та інші загальні накладні витрати, якщо тільки ці витрати 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 витратами, крім
випадків, коли вони повинні включатися в балансову вартість іншого активу. Ліквідаційна вартість
нематеріального активу з обмеженим терміном корисної служби приймається рівною нулю.
Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби не підлягає амортизації. На дату
звітності такий актив підлягає оцінці на предмет знецінювання (зменшення корисності).
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 та товари для перепродажу.
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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 фактором для 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 їх справжнього знаходження та стану.
У собівартість придбання запасів включаються наступні витрати:
суми, які оплачуються відповідно до договору постачальнику, за винятком непрямих податків;
суми мит при ввозі;
суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
транспортно-заготівельні витрати - витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажнорозвантажувальні роботи та транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання,
включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;
інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і приведенням їх до стану, придатного для
використання в запланованих цілях.
Торгівельні та 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;
загально виробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які змінюються пропорційно зміні обсягів
виробництва,);
загально виробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, такі як допоміжні матеріали, зарплата
обслуговуючих працівників, наладчиків, технологів, крановиків, зношування й обслуговування загально
виробничих приміщень і устаткування, амортизація нематеріальних активів загально виробничого
призначення) у сумі, розподіленої на витрати виробництва.
Загальновиробничі витрати 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 витрати в періоді їх 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 витрати на збут;
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
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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.
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 товарів та послуг) і не торгова (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.
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
підсумком у звіті про фінансові результати того періоду, у якому вони виникли.
визнаютьсядисконтованійвитративитратизвітності тільки тоді, коли воновизнаютьсятомукорегуванням
витратвизнаютьсяза методомтомуВитративитративизнаютьсявитратамивитратвитрати кваліфікаційних
активів, в інших - ніВитрати по позиках, отриманих
Інвестиції
З метою складання фінансової звітності інвестиції класифікуються по категоріям:
•призначені для торгівлі;
•утримувані до погашення;
•інвестиції в асоційовані підприємства;
•інвестиції в дочірні підприємства.
Інвестиції, утримувані до погашення та 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.
таЗалишки по розрахункамтатаії.
Зобов'язання і резерви
Зобов'язання визнаються підприємством, якщо їхня оцінка може бути вірогідно визначена та 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, резерв на
2015 р.

© SMA

14307794

гарантійне обслуговування. Резерв на виплату щорічної винагороди за вислугу років та інші не
створювалися.
активи, які воно контролює, і зобов'язання, які воно та частки зобов'язання, які воно та рати, потатая
(крім відкладених податків надисконтованійіудорівнюєійведеннявизнаютьсяників, у розмірі
передбаченому зВизнання доходів та витрат
Доходи підприємства визнаються 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 визнається тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця
значних ризиків, переваг та 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 тому звітному періоді, у якому надані послуги, і розраховується на основі загальної
вартості контракту або виконаного етапу. Документальним підтвердженням прийняття Замовником
результатів виконаних підприємством робіт і наданих послуг є підписаний обома сторонами акт.
Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування.
Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на одержання платежу.
Витрати з податку на прибуток
Витратиз та Витрати з податку на прибуток, відображені у звіті про фінансові результати, складаються із
сум поточного та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за звітний період,
розрахований за правилами податкового законодавства України.
Відстрочений податок визнається у 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 різницям 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 визнає 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.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
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.
Система якості АТ "МОТОР СІЧ" сертифікована транснаціональною фірмою Bureau Veritas Certification
на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 відносно виробництва, ремонту та технічного
обслуговування авіадвигунів, газотурбінних приводів і проектування газотурбінних електростанцій.
Основною продукцією, що забезпечила АТ "МОТОР СІЧ" більше 10% доходів за 2015 рік, є авіаційні
двигуни різних типів і модифікацій.
Інформація про основну продукцію (послуги) за 2015 р.
Структура реалізованої продукції за 2015р., %
Авіадвигуни серійні - 70,1
Авіадвигуни ремонтні - 12,3
Поставка та модернізація вертольотної техніки - 4,8
Інша авіатехніка - 8,8
Продукція загально-техничного призначення та ТНС - 4,0
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Дохід від реалізації продукції, работ та послуг –13млрд 780,1млн..грн.
Питома вага авіатехніки в реальзованій продукції - 91,2%; вертольотної техніки - 4,8%
Частка експорту в доході від реалізованої продукції - 93,1,0%.
Протягом 2015 тривали роботи з освоєння серійного виготовлення цілого ряду нових виробів авіаційної
тематики: двигуни АІ - 450М, АІ - 450С, Д436-148ФМ, ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 сер., ТВ3-117ВМАСБМ1В 2 сер, , здійснювалася підготовка виробництва і виготовлення матчастини дослідних зразків
двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1-26,ГТЕ-6 МВт.
В даний час АТ "МОТОР СІЧ" проводить наступні роботи:
А) в серійному виробництві - вдосконалення і поліпшення споживчих якостей таких двигунів як Д-18Т і
його модифікацій, двигунів АІ9-3Б, ТВ3-117ВМА-СБМ1, Д-36 всіх серій, сімейства ТВ3-117В , Д-436Т1, Д
-436ТП, Д-436-148, АІ-450-МС, ТВ3-117ВМА-СБМ1В, ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4, 4Е серій, АІ-222-25.
Б) у розробці, підготовці дослідного і серійного виробництва:
- нова модифікація АІ-25ТЛ-двигун АІ-25ТЛШ для ремоторизації навчально-тренувальних літаків L-39;
- двигуни сімейства АІ-222-25Ф для форсажних модифікацій навчально-бойових літаків L-15, які
випускаються в Китаї; - турбовальний двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 серії з покращеними
експлуційними характеристиками для застосування в проектах нових і модернізованих вертольотів;
- газогенератор двигуна підвищеної потужності ТВ3-117ВМА-СБМ1В 5 серії для вертольотів злітною
масою 15-16 тон типу Мі-38 і турбогвинтові двигуни для транспортного літака Ан-140Т;
- турбогвинтовий двигун МС-14 для літаків Ан-2-100;
- турбовальний двигун МС-500В для вертольотів типу АНСАТ та ін.;
- турбовальний двигун АІ-450М/М1 для вертольотів Мі-2М, МСБ-2 та інших;
- газогенератор двигуна шостого покоління МС-700, на базі якого, надалі бутуть створені турбовальні і
турбогвинтові двигуни потужністю до 1400 к.с., а також сімейство двоконтурних двигунів;
- малорозмірні двигуни МС-400, МС-400П, МС-450, МС-100 для безпілотних літальних апаратів;
- газотурбінні приводи та електростанції для СНГ та України, в тому числі теплоенергетичні комплекси з
парогазовим або когенераційним циклом.
Основні ринки збуту і основні клієнти.
Основним джерелом надходження коштів традиційно є виконання експортних контрактів з авіаційної та
наземної техніки. Підприємство поставляє нові авіаційні двигуни, газотурбінні приводи, електростанціі та
іншу продукцію промислового призначення, запасні частини, ремонтно-монтажний інструмент, товари
народного споживання, виконує капітальний і середній ремонт, післяпродажне обслуговування авіаційної
та наземної техніки, надає послуги в експлуатації.
Ринки збуту продукції АТ «МОТОР СІЧ» умовно поділяються за регіональною ознакою: далеке
зарубіжжя, країни СНД і України.
У далекому зарубіжжі основними споживачами в 2015 році були Китай, Індія, Алжир, ОАЕ, Бангладеш.
Грошові кошти надходили за поставку серійних авіадвигунів різних типів та модифікацій,, а також за
капітальний та середній ремонт авіадвигунів та постачання запасних частин до них.
Довгостроковими контрактами підкріплено співробітництво з перспективними партнерами з Словаччини,
Чехії, Іспанії, Португалії,Польщі, В'єтнаму, Перу, Колумбії, Канади, Мексики та інших країн далекого
зарубіжжя.
АТ «МОТОР СІЧ» має широку мережу представництв по всьому світу: в Індії, Китаї, Алжирі, ОАЕ,
Бангладеш, США, Перу і Бразилії. Всі вони активно працюють, надають допомогу в проведенні рекламних
компаній і маркетингових досліджень, пошуку нових потенційних споживачів, оперативно інформують
про всі зміни в кон'юнктурі ринків, що дозволяє вигідно укладати контракти;
в країнах СНД - компанії, з якими АТ «МОТОР СІЧ» має тривалі партнерські відносини,
вертольотобудівне, літакобудівні, ремонтні заводи. Для партнерів з країн СНД поставлялися і
ремонтувалися цивільні авіадвигуни різних типів і модифікацій, виконувався капітальний та середній
ремонт, продовження ресурсу, поставлялися запасні частини і надавались послуги з конструкторськотехнологічний супровід ремонту авіадвигунів виробництва АТ «МОТОР СІЧ».Крім продукції
авіабудування, в 2015 році виконувалися численні контракти зі споживачами продукції промислового
призначення - нафтовидобувними, газодобувними і енергетичними компаніями. Підприємство постачало
газотурбінні приводи потужністю 6,3 МВт і 2,5 МВт, запасні частини та комплектуючі до газотурбінних
приводів і електростанцій різної потужності, виконувало ремонт приводів і редукторів для газотурбінних
електростанцій, ремонт модулів вільної турбіни, призначених для газотурбінних електростанцій
потужністю 20 МВт;
в Україні - для потреб Міністерства оборони підприємство постачало і ремонтувало авіадвигуни сімейства
ТВ3-117 і вертольоти, а також виконувало ремонт авіадвигунів різних типів і модифікацій, техніки
наземного застосування для інших замовників. Найбільш великими українськими споживачами в 2015
2015 р.

© SMA

14307794

році були МО України, ДП «КАЗ« Авіакон »(м.Конотоп), ДП« АНТОНОВ »(м.Київ), ДП« Укрспецекспорт
».
Основні ризики в діяльності емітента та заходи щодо їх зниження.
- Галузеві ризики.
Галузеві ризики пов'язані з незначним попитом на продукцію підприємства на внутрішньому ринку
України, конкуренцією з боку іноземних виробників, орієнтацією значного обсягу продажів на російський
ринок, втратою частини споживачів за рахунок переходу російських авіакомпаній на ремонт і
обслуговування авіадвигунів на авіаремонтних підприємствах Росії.
Для забезпечення стабільної роботи і збільшення доходів підприємство здійснює послідовну маркетингову
політику, спрямовану на пошук нових споживачів і диверсифікацію ринків збуту.
Для утримання своїх позицій на світових ринках АТ «МОТОР СІЧ» проводить систематичну роботу з
підвищення якості і характеристик продукції, що випускається, розробляє нові конкурентоспроможні
двигуни, налагоджує мережу сервісного обслуговування, наближену до тих регіонів, де експлуатується
наша техніка.
- Правові ризики.
АТ «МОТОР СІЧ», як експортоорієнтоване підприємство, особливо гостро відчуває недоліки чинного
законодавства, його суперечливість і схильність до змін, які перешкоджають ефективному проведенню
зовнішньоекономічної діяльності. В 2015 році , підприємство регулярно стикалося з проблемами при
отриманні дозволів ДСЕК (тривала і багатоступенева процедура отримання дозволів на ведення
переговорів і виконання експортних контрактів). Також підприємство зазнає труднощів 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.). Крім того, суттєвий вплив на роботу підприємства в звітному періоді надавали
постанови НБУ, що стосуються регулювання ситуації на грошово-редитному та валютному ринку
України.
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 сфери діяльності підприємства. Ці пропозиції, на нашу думку, будуть сприяти підняттю
рівня вітчизняного авіадвигунобудування, поліпшенню умов ведення господарської діяльності для
підприємств галузі, формуванню стабільних позицій українських підприємств на зовнішніх ринках, а
також стимулювати розробку та освоєння нової техніки.
- Фінансові (валютні) ризики
Валютні ризики пов'язані з несприятливими змінами курсу іноземної валюти. Особливо схильна таким
ризикам зовнішньоекономічна діяльність. Експортери несуть збитки при зниженні курсу валюти, для
імпортерів валютні ризики виникають при підвищенні курсу валюти.
АТ «МОТОР СІЧ» має можливість в значній мірі захистити себе від валютних ризиків, оскільки має
великий обсяг експортних та імпортних операцій, здійснюваних в одній валюті.
Поширеною практикою в міжнародних торговельних відносинах є вибір в якості валюти контракту
найбільш надійних валют, показники курсів яких відносно стабільні на світовому валютному ринку.
Основна валюта в міжнародних контрактах підприємства - долари США і рублі РФ. Крім того, для
мінімізації валютного ризику частину кредитних ресурсів для закупівлі нового імпортного обладнання
залучається в іноземній валюті.
Розширення ринків збуту.
Маркетингова політика АТ «МОТОР СІЧ» спрямована на збереження традиційних ринків збуту для своєї
продукції і освоєння нових. У 2015 році підприємство розвивало співпрацю як з давніми партнерами з
різних регіонів світу, так і компаніями, партнерські відносини з якими зав'язалися в останні роки
(компанії з Португалії, Індонезії, Сінгапуру, Лаосу, Бразилії). Поряд з традиційним співробітництвом з
постачання авіадвигунів і запасних частин до них, різних видів ремонту і послуг з технічного супроводу
авіадвигунів, підприємством пропонуються послуги з ремонту та постачання модернізованих вертольотів
Мі-8Т, Мі-8МТВ, Мі-17 та Мі-2.
З метою збереження позицій підприємства на зовнішніх ринках і підтримки своєї
конкурентоспроможності АТ «МОТОР СІЧ» розробляє і просуває на ринок нові види продукції і послуг. В
даний час підприємство продовжує роботу над створенням і освоєнням наступних сімейств авіадвигунів:
МС-500В, ТВЗ-117ВМА-СБМ1В, АІ-450, Д-436-148ФМ, МС-14. Деякі з цих двигунів вже пройшли всі
необхідні сертифікаційні процедури і пропонуються до продажу. Так, наприклад, двигуни ТВ3-117ВМАСБМ1В різних модифікацій поставлялися як на внутрішній ринок, так і в далеке зарубіжжя (Перу, Китай)
для модернізації існуючого парку вертольотів з метою поліпшення їх льотно-технічних характеристик.
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Двигун сімейства АІ-450 в модифікації АІ-450С поставлений в Австрію для оснащення легкого
одномоторного багатоцільового літака DA50 компанії Diamond Aircraft. Цей двигун поліпшить
характеристики літака, який раніше був анонсований з дизельним двигуном на 275 к.с. У січні 2015 року
здійснив свій перший політ літак Diamond, оснащений ТВД АІ-450С.
Підприємство також активно розвиває нову для себе вертолітний програму: працює над проектами по
ремоторизації вертольотів Мі-8Т, Мі-8МТВ, Мі-17 та Мі-2 і оснащенням їх новими двигунами ТВЗ117ВМА-СБМ1В різних серій і АІ-450М, що дозволяє поліпшити експлуатаційні та льотні характеристики
вертольотів; веде роботу з освоєння ремонту головних вертолітних редукторів для різних типів
вертольотів; працює над цілою низкою нових розробок по вертолітної тематики.
АТ «МОТОР СІЧ» прагне, щоб розроблювані і виготовляються авіаційні двигуни і вертольоти за своїми
технічними і економічними характеристиками відповідали кращим світовим зразкам, а рівень сервісного
обслуговування відповідав зростаючим вимогам не тільки сьогоднішнього, але й завтрашнього дня.
Високий потенціал нових виробів АТ «МОТОР СІЧ» підтверджується великим інтересом, який
проявляють до них наші постійні і потенційні партнери.
Канали збуту і методи продажів.
Основними каналами збуту вашої продукції є прямі контракти з авіапідприємствами і експлуатуючими
організаціями на поставку продукції, надання послуг з отриманням всіх необхідних державних дозволів і
дотриманням всіх правових і юридичних норм. На нашому підприємстві функціонує система
внутрішньофірмового експортного контролю, яка дозволяє працювати з генеральним дозволами, що
істотно спрощує і прискорює здійснення експортних поставок.
Для організації збуту продукції підприємством використовуються наступні методи:
-маркетингові дослідження ринків збуту з метою визначення пріоритетів та реалізації комерційно вигідних
проектів виробництва і продажу авіаційної та наземної техніки;
-прямі контакти представників підприємства з потенційними замовниками, а також через регіональних
агентів, включаючи взаємні візити, прийом делегацій, переговори, консультації і т.д .;
-контакти документарного характеру (листи, звернення, комерційні пропозиції і т.п.);-створення мережі
регіональних представництв в різних регіонах світу: Індії, Китаї, Алжирі, ОАЕ, Бангладеш, США, Перу і
Бразилії. Завдяки представництвам наше підприємство бере участь у всіх тендерах на поставку продукції і
послуг профілю нашого підприємства, які проводяться державними організаціями різних країн.
-створення мережі центрів сервісного обслуговування для підвищення якості та оперативності супроводу
нашої продукції в експлуатації;
-цілеспрямованість рекламні компанії по просуванню нашої продукції на нові ринки, публікації в
спеціалізованих журналах і каталогах;
-участь в престижних спеціалізованих виставках, тематично пов'язаних з виробленої нашим
підприємством продукцією.
Особливості стану розвитку галузі, рівень впровадження нових технологій, положення підприємства в
галузі.
АТ «МОТОР СІЧ» є найбільшим підприємством в авіаційній промисловості України, який випускає
широкий спектр авіадвигунів для літальних апаратів різного призначення. Підприємство реалізує повний
цикл створення сучасних авіаційних двигунів - від розробки, виробництва і випробування до супроводу в
експлуатації і ремонту.
Авіадвигуни нашого виробництва встановлюються на літальні апарати всесвітньо відомих фірм Антонова,
Ільюшина, Бериева, Яковлєва, Туполєва, Міля, Камова, а також на літаки чеської компанії «AERO
Vodochody», китайської корпорації Хонгда.
Авіаційна тематика - не єдина сфера діяльності АТ "МОТОР СІЧ". Розвинена виробнича база дозволяє
випускати високоякісні промислові установки наземного застосування - промислові газотурбінні приводи
для енергетичних і газоперекачувальних установок, а також газотурбінні електростанції і
газоперекачувальні агрегати з цими приводами.
Якість і надійність продукції, що випускається підприємством, підтверджується її успішною
експлуатацією більш ніж в 100 країнах світу.
На світовому ринку АТ «МОТОР СІЧ» зарекомендувало себе підприємством, що випускає продукцію з
високими технічними характеристиками на сертифікованій виробничій базі. Виробництво і ремонт
авіадвигунів сертифіковані Авіаційним Регістром Міждержавного Авіаційного Комітету (МАК) і
Державним департаментом авіаційного транспорту України.
Поряд з високоякісним ремонтом в заводських умовах, фахівцями підприємства відпрацьовані технології
відновлення двигунів середнім ремонтом в умовах експлуатації з забезпеченням високої якості
виконуваних робіт.
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Розвинена і налагоджена система технічного супроводу двигунів дозволяє надавати конкурентоспроможні
послуги практично в будь-якій точці земної кулі і на протязі всього терміну експлуатації.
Однією з найважливіших завдань підприємства є розширення ринків збуту. З метою заняття нової
ринкової ніші АТ «МОТОР СІЧ» розвиває напрямок з розробки, ремонту і модернізації вертольотів в
рамках реалізації власної вертолітної програми.
Крім основної продукції авіаційного та промислового профілю підприємство виготовляє широку
номенклатуру товарів народного споживання.
Високопрофесійні кадри, унікальна виробнича база, передові технології дозволяють забезпечити високу
якість і надійність продукції, що випускається.
Інформація про конкуренцію в галузі.
Ринок авіадвигунів завжди був і залишається складним сегментом авіабудування, який характеризується
високим ступенем конкуренції. Серйозними конкурентами АТ «МОТОР СІЧ» на світовому ринку є такі
компанії як Prat & Whitney (Канада), Snecma / Turbomeca (Франція), «General Electriс» (США). Це
найбільші авіадвигунобудівна компанії. З огляду на, що в усьому світі застосовується практика часткового
(до 50%) фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і передових технологій, що
застосовуються в сучасних авіадвигунах, за рахунок державного бюджету, провідні компанії
користуються вагомою підтримкою своїх держав, що забезпечує найвищий рівень їх розробок і
конкурентоспроможність виробів, які, без всяких знижок, можна віднести до одного з найбільш
наукоємних видів продукції.
Двигунобудівні компанії, для забезпечення конкурентоспроможності своїх виробів в сучасних умовах,
йдуть на величезні фінансові витрати для створення системи післяпродажного обслуговування двигунів,
підтримання льотної придатності протягом всього життєвого циклу, а також надання фінансових послуг
(страхування, лізинг і інше).
На сьогоднішній день ці компанії пропонують замовникам великий вибір сучасних авіаційних двигунів в
широкому діапазоні тяг і потужностей для літаків і вертольотів різного призначення.
АТ «МОТОР СІЧ», для утримання своїх позицій на світових ринках, проводить систематичну роботу з
підвищення якості та характеристик продукції, що випускається, розробляє нові конкурентоспроможні
двигуни, налагоджує мережу сервісного обслуговування, наближену до тих регіонів, де експлуатується
наша техніка. Ці роботи вимагають значних матеріальних витрат. В Україні останнім часом практично
відсутня державна підтримка проектів по створенню нової авіаційної техніки та впровадженню сучасних
технологій. Всі інноваційні роботи - розробку і 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 фінансова підтримка.
Ріст і розвиток української авіаційної галузі також стримується через покупки авіакомпаніями України
цивільних літаків Boeing і Airbus, що створює величезну конкуренцію цивільним літакам фірми Антонов з
нашими авіадвигунами. Для підтримки вітчизняних виробників авіаційної техніки, зміцнення їх
конкурентних позицій на світовому ринку необхідне створення правової бази, яка б дозволила
використовувати лізингові та кредитні (на пільгових умовах) схеми при купівлі вітчизняних літаків
українськими авіаперевізниками або при продажу авіаційної техніки на експорт, що послужило б
додатковим стимулом і для покупців, і для виробників.
Виконуючи серйозну роботу над авіаційними програмами, підприємство йде по шляху диверсифікації
виробництва, досліджуючи нові можливості і ринки, потенційно здатні забезпечити підприємство
стійкими замовленнями в майбутньому. Сьогодні АТ «МОТОР СІЧ» пропонує на світовому і вітчизняному
ринках промислові газотурбінні приводи різної потужності, пересувні і блочно-транспортабельні
електростанції та іншу техніку наземного застосування.
Серед зарубіжних конкурентів в області наземної техніки слід зазначити такі компанії, як Solar Turbines
(США), General Electric (США), Siemens AG (Німеччина), Pratt & Whitney (Канада), Rolls-Royce (Англія),
Kawasaki (Японія) та інші.
Для підвищення конкурентоспроможності продукції наземного застосування АТ «МОТОР СІЧ» працює
над розширенням діапазону потужностей газотурбінних приводів і електростанцій, підвищенням
ефективності газотурбінних електростанцій (поставка в складі когенераційних установок, підвищення
ККД, поліпшення екологічних характеристик і ресурсних показників і т.д).
Перспективи розвитку на 2016 рік:
Двигун МС-14:
- подальше збільшення ресурсних показників двигуна.
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Двигун МС-500В:
-проведення сертифікаційних робіт по двигуну МС-500В-01;
-виконання робіт з подальшого збільшення ресурсних показників двигуна.
Двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В та його модифікації
-проведення літальних випробувань ТВ3-117ВМА-СБМ1В -02К в складі вертольотів Ка-32;
-виконання робіт по створенню модифікації двигуна ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 серії з новою електроною
системою автоматичного керування та контролю;
-проведення літально-конструкторських випробувань двигуна ТВ3-117ВМА-СБМ1В з електроним
регулятором ЕР2500 серії 01 та ЕРД-3ВМП в складі вертольота.
-проведення за нормами EASA сертифікаційних робіт за двигунами ТВ3-117ВМА-СБМ1В та ТВ3117ВМА-СБМ1В 4Е серії;
Двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В 5 серії
-випробування газогенератора для проведення ВКР. Стендові, доводочні та спеціальні випробування;
-розробка конструкторської документації повнорозмірного двигуна;
-виготовлення дослідного зразка повнорозмірного двигуна.
Двигун МС-700
- розробка та випуск конструкторської документації на газогенератор;
- виготовлення випробувальних зразків газогенераторів.
Д-436-148ФМ
- виготовлення двигунів Д-436-148 ( для літних та сертифікованих випробувань);
- виготовлення комплектів відмінної матчастини та комплектів ГВТ для проведення сертифікаційних
випробувань двигуна.
Роботи з наземної техніки:
- виготовлення та відправка в піднадзорну експлуатацію двох дослідних ГТП ГТЕ-МС-2,5 з номінальною
потужністю 3МВт замість 2,5 МВт;
- роботи по випробовуванню та відладці двигуна та електростанції ЕГ-8000;
- монтаж та наладка на місці експлуатації п’яти комплектів обладнання для модернізації газотурбінних
електростанцій «МОТОР СІЧ ПАЕС-2500Г»;
- виготовлення та випробування двотопливної газотурбінної електростанції «МОТОР СІЧ» ПАЕС 2500Д»;
- виконання проектно-розрахункових робіт з виробництва енергокомплексу ЕГ300МС;
- розробка еск5ізного проекту електростанції ЕГ-1000-01МС для аварійного енергопостачання;
- розробка КД на дослідний зразок газотурбінної установки номінальною потужністю 12 МВт;
- виготовлення ВТЕ-2,5МС та проведення дослідних випробувань в складі демонстраційного стенду по
проекту "ЛАЙФ+" в рамках директора Євросоюзу.
Роботи з вертолітної тематики:
- завершення сертифікація вертольота Мі-2МСБ;
- проведення робіт по ремоноризації вертольота "Sokol" W-3A шляхом встановлення на нього двигунів
виробництва АТ "МОТОР СІЧ";
-освоєння капітального ремонту вертольотів "Sokol" W-3A, Мі-8, Ка-27;
- проведення робіт із освоєння виробництва лопастей несучого та рульового гвинтів вертольотів з
композиційних матеріалів;
- проведення статичних та динамічних спеціальних випробувань головного вертольотного редуктора ВР442П та хвостової трансмісії;
- освоєння ремонту головних вертольотних редукторів ВР-8А, ВР-14, ВР-24;
- виготовлення дослідного зразка та підготовка до проведення стендових випробовувань головного
редуктора ВР-17МС.
Роботи з розвитку виробничої бази:
- впровадження прогресивних технологій з метою економії матеріалів, підвищення коеффіціента
використання матеріалу, зниження трудомісткості виробів;
- виготовлення та введення в експлуатацію комплексних тренажерів вертольотів Мі-2, будівництво нового
залу для розміщення вертольотного тренажеру;
- будівництво вертодрому та аеродрому авіації загального призначення АТ "МОТОР СІЧ";
- роботи по створенню вертолітного виробництва;
- реконструкція виробничих приміщень для монтажу вакуумної індукційної установки, монтаж ливарного
та термічного обладнання;
- реконструкція випробувальних стендів;
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- оновлення та модернізація верстатного парку обладнання.
АТ «МОТОР СІЧ» зберегло кооперовані зв’язки з постачальниками основних комплектуючих виробів та
матеріальних ресурсів, підприємство постійно зміцнює зв’язки з підприємствами-постачальниками
матеріалів та комплектуючих, підприємствами-суміжниками та підприємствами-споживачами. Це
дозволяє своєчасно задовольняти потреби замовників та підтримувати подальше зростання обсягів
виробництва.
На підприємстві діє «Положення про порядок організації роботи тендерної комісії при укладанні угод
Управління закупок матеріалів та агрегатів» від 18.04.2004 року. Постійно здійснюється аналіз
номенклатури матеріальних ресурсів, які закуповуються структурними підрозділами АТ «МОТОР СІЧ»,
формується перелік товарів та послуг, що підлягають закупівлі (в тому числі через тендерні закупівлі).
Результатом довготривалих взаємовідносин з партнерами та роботи тендерної комісії є те, що за останнє
десятиріччя встановлена фінансова стабільність та посилилась відповідальність постачальників за
виконання договірних зобов’язань.
Номенклатура покупних матеріалів та агрегатів складає більше 67,16 тис. найменувань продукції, яку
підприємство отримує більш як від 946 постачальників України, Ближнього та Далекого зарубіжжя. З
багатьма підприємствами АТ «МОТОР СІЧ» пов’язують дружні та довірчі відносини, і як наслідок, АТ
«МОТОР СІЧ» є їх постійними клієнтами.
Основними постачальниками сировини та комплектуючих АТ «МОТОР СІЧ» є в основному
підприємства України з якими налагоджено довгострокові зв’язки. Серед них:
ТОВ «ТД Запоріжсталь», м.Запоріжжя, ВАТ «АЗОЦМ», м.Артемівськ, ПМП «Фірма «Демаркет БХХ», м. Запоріжжя, ВАТ «Волчанский агрегатний завод» м. Волчанск, ВАТ «ДАЗ», м. Дніпропетровськ,
ТОВ НПФ «Автоматизація технологій» м. Запоріжжя, ТОВ «Полюс-Н», м.Харків, ТОВ НПП
«Теплоспай», м.Суми, ТОВ ПКП ГК «Мотор», м. Запоріжжя, «ЕПК Украина», м. Запоріжжя, АТЗТ
«Електропромислова компанія» м. Дніпропетровськ, ДП «ОАЗ», м. Одеса, ЗАТ «Корпорація ФЕД», м.
Харків, СНПП «Юпітер», м. Запоріжжя, ДП «Ра ПІД» ВАТ «ЧеЗаРа», м.Чернігів, ТОВ «Електротехснаб»,
м. Запоріжжя, ТОВ «Юкун», м.Запоріжжя, ТОВ «ТД Реагент», м. Дніпропетровськ, НПК «Металлург»,
м.Дніпропетровськ, ТОВ «Днепропетровский завод спецтруб», ТД «Электросвармаш», м.Дніпропетровськ.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було придбано 100 % акцій ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» згідно
з договорами купівлі-продажу цінних паперів від 21.11.2012 № 686 та від 21.11.2012 № 684.
Протягом останніх 5 –ти років відповідно до рішення наглядової ради АТ «МОТОР СГЧ» (протокол № 1
від 24.03.2011), створено ТОВ «Вінницький авіаційний завод». Дата державної реєстрації товариства 07.04.2011.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було придбано 59,5032 % акцій ВАТ «Оршанський
авіаремонтний завод» згідно з договором купівлі-продажу акцій № 2 від 24.01.2012.
Протягом останніх 5 –ти років був перерозподіл часток учасників товариства після збільшення статутного
капіталу ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (зменшення частки АТ «МОТОР СІЧ» до 26,35%), відповідно до
протоколу зборів учасників ТДВ «СК «Мотор-Гарант» № 8/11 від 19.08.2011.
Протягом останніх 5 –ти років був перерозподіл часток учасників товариства після збільшення статутного
капіталу ПрАТ «Тера-Грант» шляхом додаткового випуску акцій (зменшення частки АТ «МОТОР СІЧ» до
16,727%) від 10.02.2012.
Протягом останніх 5 –ти років був перерозподіл часток учасників товариства після збільшення статутного
капіталу ТОВ «СПЛАВ-2001» за рахунок внеску одного із учасників товариства (зменшення частки АТ
«МОТОР СІЧ»до 3,3%) від 09.09.2014.
Протягом останніх 5 –ти років був перерозподіл часток учасників товариства після збільшення статутного
капіталу ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР" за рахунок внеску АТ «МОТОР СІЧ» (збільшення частки АТ
«МОТОР СІЧ»до 99,992%) від 19.03.2014.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було створено ТОВ «Вертольоти Мотор Січ». Дата
реєстрації товариства -21.03.2012.
Протягом останніх 5 –ти років відповідно до рішення наглядової ради АТ «МОТОР СІЧ» (протокол № 4
від 01.06.2013), створено ТОВ «МОТОР СІЧ - АЕРО. Дата державної реєстрації товариства - 20.08.2013. В
2015 році статутний капітал товариства збільшено на 4000,00 тис. грн.
Протягом останніх 5 –ти років згідно з договором купівлі-продажу часток капіталу товариства з
обмеженою відповідальністю від 12.06.2014 АТ «МОТОР СІЧ» придбало частку в статутному капіталі
MOTOR SICH BRAZIL LTDA в розмірі 90% (відсотків).
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено акції ВАТ «ФЕД» згідно з договором
купівлі- продажу акцій від 16.12.2011 № 5100Б.
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Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено частку у статутному капіталі ТОВ
«ГРАФІ- МОТОР-С» згідно з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 21.05.2012.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено частку у статутному капіталі ТОВ
«Нова Хортиця» згідно з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі № 7438/14-К від
18.06.2014.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено частку у статутному капіталі ТОВ
«Співдружність Буд»» згідно з договором купівлі- корпоративних прав від 24.11.2014.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено частку у статутному капіталі ТДВ «СК
«МОТОР-ГАРАНТ» згідно з договорами купівлі-продажу частки у статутному капіталі №№ 8271/14,
8270/14-К, 8269/14-К від 10 07.2014.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено частку у статутному капіталі ПрАТ
«TEXIHBEHT» згідно з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 21.05.2012.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено частку у статутному капіталі ПрАТ
«Телерадіокомпанія «Алекс» згідно з договором купівлі- продажу частку у статутному капіталі №7615/14К від 23.06.2014.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено акції ПрАТ «Тера-Гарант» згідно з
договором про передачу, купівлю та продаж акцій № 14-БВ-09/01 від 19.06.2014.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено акції ПрАТ «ТД «Олена» згідно з
договором про передачу, купівлю та продаж акцій №№14-БВ-08/02, 14- БВ-08/01 від 26.06.2014, №14-БВ16/01 від 10.07.2014, №14- БВ-17/01 від 14.07.2014, № 14-БВ-18/01 від 15.07.2014.
Протягом останніх 5 –ти років АТ «МОТОР СІЧ» було відчужено частку у статутному капіталі ТОВ
«Вінницький авіаційний завод» згідно з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі №
7523/14-К від 20.06.2014.
Протягом останніх 5 –ти років згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від
29.01.2014, діяльність підприємства Комерційна організація з іноземними інвестиціями ТОВ "Мотор Січ"
, 24,0% частки в статутному капіталі якого належало АТ «МОТОР СІЧ», припинена 10.03.2011.
Протягом останніх 5 –ти років відчуження акцій компанії MOTOR SICH MIDDLE EAST FZE згідно з
договором про передачу, купівлю та продаж акцій №7022/15-К від 08.03.2015р.
В 2016 році планується:
- придбання частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотор Січ Польща»
згідно з попереднім договором уступки (продажу), відповідно до якого АТ «МОТОР СІЧ» отримає у
власність 66,0% часток в статутному капіталі ТОВ «Мотор Січ Польща». Набуття прав на вказану частку
АТ «МОТОР СІЧ» настане в момент підписання зазначеного договору.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами
Протягом 2015 року не було укладено угод з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афілійованими особами. Протягом 2015 року не було укладено правочинів
між АТ "МОТОР СІЧ" або дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного
боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого
боку.
Інформація про основні засоби емітента
Акціонерне товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше
одного року та вартість яких більше 2500 грн.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування,
ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті , коли
вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які
задовольняють критеріям визнання активу.
Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному
списанні частин, які підлягають заміні згідно наказу про облікову політику підприємства.
Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від
продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік (в складі іншого
операційного доходу або витрат ).
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з метою списання вартостi активiв
на витрати протягом строку корисного використання об'єкту. На об’єкти незавершенного будівництва
амортизація не нараховується. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв пiдприємства.
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Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання ( тобто з дати вводу об’єкта в
експлуатацію). Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з
якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. У
бухгалтерському обліку амортизації підлягають усі групи основних засобів з віднесенням загальної суми
амортизації на витрати. Визначений строк корисного використання затверджується актами приймання –
передачі основних засобів. Зміни строку корисного використання встановлюються згідно наказу по
підприємству та додатковими наказами за підрозділами.
За 12 місяців 2015 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 01.01.2015 року в суммi 7 468 375 тис.
грн., станом на 31.12.2015 року в суммi 8 686 955 тис. грн. Надiйшло ОЗ за 12 місяців 2015 року на суму 1
484 185 тис. грн., вибуло за 12 місяців - 272 847 тис. грн.
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 01.01.2015 р. становила 5 220 414 тис. грн., чиста балансова вартiсть ОЗ
на 31.12.2015 року становить 5 817 858 тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть цiлком амортизованих основних засобiв якi продовжують
використовуватися 415 091 тис грн.
Вартiсть основних засобiв, отриманих у оперативну оренду складає – 268 421 тис.грн.
Пiдприємство має основні засоби, по яких iснує обмеження прав власностi первісною вартістю 114 374
тис.грн.
Вартiсть оформлених в заставу основних засобiв – 1 323 820 тис.грн.
Нараховано амортизації по основним засобам за 12 місяців 2015 року на суму - 702 519 тис. грн.
КОЕФIЦIЄНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ за 9 місяців 2015 року.
Коефiцiєнт зносу Коефiцiєнт оновлення Коефiцiєнт використання
0,211
0,096
0,996
будiвлi, споруди
0,346
0,233
0,991
машини та обладнання
0,377
0,450
0,938
транспортнi засоби
0,269
0,176
0,976
iншi ОЗ
0,702
0,340
1,00
малоцiннi необорот. м
Передано в операцiйну оренду основних засобiв та інвестиційної нерухомості на суму 120 125 тис. грн. З
цiєї суми передані ОЗ в оренду ДП “Гуляйпільський ремононо-механічний звавод” згiдно договору
оренди № 0556/13-К(УСиСР) від 13.11.2012 р. на суму 6 122 тис.грн., ДП “Гуляйпільський
машинобудівний звавод” згiдно договору оренди № 0555/13-К(УсиСР) від 13.11.2012 р на суму 6 932
тис.грн., ДП “Лебединський моторобудівний звавод” згiдно договору оренди № 0554/13-К(УсиСР) від
13.11.2012 р на суму 1 021 тис.грн., ПАТ “ТРК “Алекс” згiдно договору оренди № 8165/15–К(УСиСР) от
01.05.2015 р. на суму 8 298 тис. грн., ДП “Завод 410 ЦА” згідно договору оренди № 4075/09-Д (УКПіІП)
від 22.06.2009 р на суму 7 090 тис. грн., ЗЗПТ “Мотор Січ” згідно договору оренди Д1540/07-К(ОСАІ) від
01.02.2007 р. на суму 4 005 тис. грн., ТОВ “Співдружність-Сервіс” згiдно договорів оренди № 11624/13К(УСиСР) та № 11625/13-К(УСиСР) від 01.09.2013 р. на суму 8 733 тис. грн., ТОВ «Твінс-Сервіс ЛТД”
згідно договору оренди №5983/15-К від 19.03.2015 р. на суму 2 402 тис. грн., ТОВ «Клініка Мотор Січ”
згідно договорів оренди № 1042/15-к та № 1043/15-к від 12.12.2014 р. на суму 2 937 тис.грн. та згідно
договору оренди № 9041/13-к (УСіСР) від 01.08.2013 року на суму 4 015 тис. грн., ТОВ “Вертольоти
Мотор Січ” згідно договору № 13607/14- К(УВП) від 28.11.2014 року на суму 19 878 тис. грн., ВАТ
“Оршанський Авіаремонтний завод” згідно договору № 130071/13-К(УГМ) від 10.12.2013 р. на суму 4660
тис. грн., ПКФ “Полімер”м. Запоріжжя згідно договору № 2497/11-К(УГМ) від 01.02.2011 р. на суму 438
тис. грн., ТОВ “ВіАЗ” згiдно договорів оренди № 7561/15-К(УСиСР) від 21.04.2015 р.та № 7615/15К(УСиСР) від 22.04.2015 р. на суму 5 060 тис. грн., та решта iншим дрiбним орендарям.
Основні засоби орендованi на суму 268 421 тис.грн., в тому числi у ТДВ СК “Мотор-Гарант” за договором
№ 11-А (УСіСР) від 15.11.2013 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. Основні засоби орендовані у ТОВ
“Гранум Еліт” згідно договору № 3820/15-Д (УСіСР) від 09.02.2015 року на суму 13 464 тис грн., згідно
договору № 3819/15-Д (УСіСР) від 09.02.2015 року на суму 19 971 тис. грн., та згідно договору № 3822/15Д (УСіСР) від 09.02.2015 року на суму 29 462 тис. грн., та договору № 3821/15-Д (УСіСР) від 09.02.2015
року на суму 313 тис. грн. ОЗ на суму 205 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. Також основні засоби орендовані у ТОВ “Велес Запоріжжя 2012 ” згідно договору оренди
№ 9801/14-Д/УСіСР від 16.07.2014 року на суму 7 823 тис. грн., згідно договору оренди № 9804/142015 р.
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Д/УСіСР від 16.07.2014 року на суму 3 864 тис. грн. та договору оренди № 9805/14-Д/УСіСР від
16.07.2014 року на суму 636 тис. грн. Згідно договору оренди № 3-ОР від 02.12.2013 року орендовані
основні засоби у ПП “Азов Трейд-XXI” на суму 5915 тис. грн. У ТОВ “Тера-Гарант” згідно договору №
3874/15-Д(УСіСР) від 31.12.2014 року орендовані ОЗ на суму 12177 тис. грн., та у Регіонального відділеня
Фонду Державного майна України в Запорізькій області згідно договору № 3085(УСіСР) від 29.03.2013 р.
орендовані основні засоби на суму 1 634тис. грн. Згідно договору оренди № 6447/14-Д(УГЕ) від
23.05.2014 року з Департаментом комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради
орендовані основні засоби на суму 117 388 тис. грн., та договором № 1009/13-Д/УСіСР від 01.01.2013
року з ПАТ “ТЕХІНВЕНТ” на суму 1 689 тис. грн. Та договори з іншими орендодавцями.
Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" згідно документів є об'єктом підвищеної небезпеки.
Діяльність підприємства повністю нормується шляхом отримання та (або) погодження в органах
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та Міністерства охорони здоров'я на
місцях необхідних дозвільних документів, а саме:
- Ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;
- Ліцензії на право провадження операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання,
перевезення, зберігання, видалення);
- Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- Дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів;
- Дозволу на спеціальне водокористування;
- Гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин в водні об'єкти із зворотними водами.
Екологічні ризики підприємства пов'язані з можливістю виникнення аварійних ситуацій або
несанкціонованими скидами забруднюючих речовин в навколишнє середовище, що може призвести до
нарахування екологічного позову з боку інспектуючих органів залежно від обсягів нанесеної шкоди
довкіллю та здоров'ю людини.
В 2009 році на підприємстві була проведена, а в 2013 cкоригована оцінка ризику здоров'ю населення м.
Запоріжжя, яке мешкає в зоні впливу викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел. За висновками роботи, проведеної Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва,
викиди в атмосферу від моторобудівного заводу АТ "МОТОР СІЧ" не справляють суттєвого впливу на
населення і не потребують додаткових заходів по їх зменшенню.
Серед екологічних питань, які можуть позначитися на використанні активів підприємства наступні:
- екологічні аварії (розлив кислот, скиди їх і нафтопродуктів в водні об'єкти);
- заборона природоохоронними інспекціями експлуатації обладнання підприємства у разі наявності
невідповідностей в їх використанні природоохоронним вимогам;
- штрафні санкції за забруднення атмосфери, водного басейну, вивіз нелімітованих відходів виробництва;
- зверхнормативні платежі за порушення підприємством, або його робітниками природоохоронного
законодавства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Серед проблем, що істотно впливають на діяльність підприємства, можна виділити політичні та
економічні.До проблем політичного характеру відноситься ймовірність зміни курсу роботи уряду,
пріоритетних напрямків його діяльності в питаннях підтримки промислових підприємств.
До проблем економічного характеру відносяться зміни нормативно-правової бази в сфері банківської,
зовнішньоекономічної діяльності та можливі зміни податкової політики.
З огляду на те, що попит на продукцію авиадвигателестроения на внутрішньому ринку невисокий,
розширення виробництва і збільшення обсягів реалізації для нашого підприємства можливо тільки за
рахунок зовнішніх ринків. Значною мірою цьому перешкоджає складна процедура отримання дозволів
Державної служби експортного контролю. Крім того, необхідно відзначити недосконалість чинного
валютного законодавства. Зокрема, різні заходи Національного банку щодо обмеження валютних операцій
істотно впливають на стабільність зовнішньоекономічних відносин підприємства з інозамовниками
ближнього і далекого зарубіжжя і його конкурентні позиції на зовнішніх ринках.
АТ «МОТОР СІЧ», є крупним експортером власної продукції, а також –імпортером матеріалів,
комплектуючих виробів, обладнання для використання у виробничому процесі.
Останні численні зміни у валютному законодавстві та розпорядження НБУ по врегулюванню ситуації на
грошово-кредитному та валютному ринку не дозволяють під-приємству у повному обсязі проводити
модернізацію виробництва, виконувати зобов’язання перед партнерами, у тому числі перед Міністерством
Оборони України.
Так згідно з діючими у 2015 році Постановами НБУ № 160 від 03.03.2015р., №354 від 03.06.2015р., №581
від 03.09.2015р., №863 від 04.12.2015р. та Постановою НБУ №140 від 03.03.2016р.:
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1) Розрахунки по експортно-імпортних операціях клієнтів здійснюються в строк, що не перевищує 90 днів.
У своєму виробничому циклі АТ «МОТОР СІЧ» на 40% використовує комплектуючі матеріали, вузли,
агрегати, технологічне устаткування закордонних виробників, термін виготовлення яких складає до 500
днів. Така специфічна продукції є дорогою, у зв'язку з чим контрагенти, для забезпечення оборотними
коштами власного виробництва, виконують постачання товарів і послуг тільки при здійсненні авансових
платежів в розмірі до 50%. Щоб виконати вимоги валютного контролю, АТ «Мотор Січ» вимушене
відмовляти в здійсненні авансових платежів.
При експорті власної продукції АТ «Мотор Сич» стикається з аналогічними про-блемами, подолати які
можна тільки одержуючи індивідуальні ліцензії НБУ під кожен контракт.
2) Всі надходження в іноземній валюті (долари США, Євро, і російські рублі) на користь юридичних осіб
підлягають обов'язковому продажу на МВРУ у розмірі 75%.
АТ «МОТОР СІЧ» здійснює 35-45% своїх розрахунків в іноземній валюті.
Обов'язковий продаж іноземної валюти і подальша її купівля – це істотні додаткові витрати підприємства:
збитки від курсових різниць, комісії банків як при продажі так і при купівлі валюти. Варто також
враховувати, що уповноважені банки здійснюють операцію купівлі валюти не раніше 4-го операційного
дня з моменту подачі клієнтом заявки.
3) Уповноважений банк не має права купувати іноземну валюту за дорученням клієнта, який має кошти в
іноземній валюті, розміщені на поточних, депозитних та балансових рахунках, як грошове забезпечення за
гарантіями/ контргарантіями/ резервними акредитивами понад 25 000 в доларовому еквіваленті. Клієнт
виконує свої зобов'язання в іноземній валюті за рахунок власних коштів до мінімального залишку 25
000,00 дол. США (починаючи з 04.06.2015р., до цієї дати – 10 000,00 дол.США).
Дана вимога повністю позбавляє підприємство можливості забезпечити запас валютних коштів,
призводить до накопичення на розрахункових рахунках значних сум у гривні та неможливості їх
використання для купівлі валюти.
АТ «МОТОР СІЧ» має потребу в обігових коштах в іноземній валюті (долари, Євро, російські рублі)
більше 1 000 000 в доларовому еквіваленті в день. А враховуючи, що підприємство експортноорієнтоване, надходження у валюті відбуваються щодня, подолати поріг в 25 000 дол. США неможливо.
Підприємство може опинитися у ситуації, коли купувати валюту воно не має право у зв'язку з її наявністю
на сьогодні, але є гостра необхідність в декількох подальших платежах, власних коштів на які вже не
вистачає.
Постанова НБУ № 124 від 23 лютого 2015 року:
1) Всі імпортні платежі за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів (попередня оплата) у випадку,
якщо сума договору перевищує 500 000 дол. США (або еквівалент в іншій валюті) можливі тільки з
використанням акредитивної форми розрахунків.
Значна частина діючих і нових контрактів більше ніж на 500 000,00 дол. США.
Виконати вимоги щодо акредитивної форми розрахунків практично не можливо, оскільки
підтверджуючий банк має бути першокласним (не нижче за інвестиційний клас), рейтинг якого
підтверджений однією з провідних міжнародних рейтингових компаній. Жодний український банк не
відповідає цим вимогам. Українські банки, за дорученням АТ «Мотор Січ», зверталися до європейських
банків відповідного класу із запитом на підтвердження акредитивів, але, незважаючи на попередню згоду,
отримали відмову без офіційних пояснень.
Збільшення курсів валют по відношенню до гривні у 2015 році призвело до збі-льшення витрат
підприємства. Введення в 2015 році податку на імпорт додатково погі-ршило економічне становище
підприємства.
Крім того, АТ «МОТОР СІЧ» постійно стикається з проблемами при митному оформленні товарів
(складна процедура митного оформлення, труднощі зі своєчасним та повним наданням документів), а
також при отриманні дозволів ДСЕК (довготривала процедура отримання дозволів на проведення
переговорів та виконання імпортних кон-трактів). Також є труднощі із своєчасним виконанням
гарантійних зобов’язань по продукції, що вже поставлена на експорт, через необхідність додаткового
оформлення дозволів як на експорт самої послуги по гарантії, так і товарів для її виконання.
Підприємство веде постійну та наполегливу роботу по збільшенню обсягів реалізації товарів та послуг на
внутрішньому ринку, розширенню номенклатури товарів та послуг, які пропонуються до реалізації,
освоєнню нових видів діяльності, зокрема розвитку нового для АТ «МОТОР СІЧ» вертолітного
виробництва. Але на сьогодні, обсяг реалізації продукції підприємства у значній мірі залежить від
законодавчих та нормативних актів з питань зовнішньоекономічної діяльності та валютного
регулювання.
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Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
У вiдповiдностi з даними бухгалтерського облiку протягом 2015 року нараховано та сплачено АТ
"МОТОР СІЧ" штрафних санкцiй, в тому числi:
Штрафнi санкцiї / Нараховано (тис.грн.) / Перераховано (тис. Грн.)
за податком на прибуток /1329,8 / 1329,8
ПДВ / 1100,3 / 1100,3
за порушення валютного законодавства / 9744,7 9744,7
по господарській діяльності / 41,9 / 41,9
інші / 1964,2 / 1964,2
РАЗОМ /14180,9 /14180,9
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансово-економічна діяльність підприємства спрямована на забезпечення фінансової стійкості,
стабільного надходження фінансових ресурсів та їх ефективного використанняня, досягнення
раціонального співвідношення власних і позикових коштів.
Підвищення прибутковості підприємства відбувається шляхом збільшення обсягів продажу та зниженням
витрат. В свою чергу для збільшення обсягу продажу вживаються заходи щодо: стимулювання попиту на
продукцію підприємства; інформування потенційних покупців продукції, після продажне обслуговування,
надання вичерпної технічної інформації, до і після продажні консультації щодо технічних характеристик
продукції та її експлуатації; розширення збутової мережі; вихід на нові ринки; комплексні маркетингові
дослідження потенційних ринків збуту; випуск нових конкурентноспроможних видів продукції; ін.
Технічний прогрес вимагає постійного оновлення асортименту продукції, що збільшує обсяги продажу,
але одночасно вимагає додаткових витрат на закупівлю устаткування, ноу-хау; фінансування подібних
витрат. Однією з найголовніших завдань підприємства є модернізація виробництва. У звітному періоді
залучення кредитних коштів було направлено на придбання нового високопродуктивного обладнання, яке
дозволить збільшити виробничі потужності, удосконалити технологічні процеси й істотно підвищити
ефективність виробництва.
Для зменшення витрат виробництва постійно вживаються заходи, у тому числі: пошук постачальників, що
пропонують вигідніші умови - на сьогоднішній день умови ринку забезпечують можливість широкого
вибору як вітчизняних так і закордонних постачальників сировини та матеріалів; зменшення постійних та
змінних витрат за рахунок економії; зменшення постійних витрат шляхом скорочення надлишкових
виробничих потужностей на окремид ділянках виробництва; ін.
Основним джерелом надходження коштів у 2014 році традиційно було виконання експортних контрактів з
авіаційної та наземної техніки. Підприємство поставляє нові авіаційні двигуни, газотурбінні приводи,
електростанціі та іншу продукцію промислового призначення, запасні частини, ремонтно-монтажний
інструмент, товари народного споживання, виконує капітальний і середній ремонт, післяпродажне
обслуговування авіаційної та наземної техніки, надає послуги в експлуатації.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Більшість укладених АТ «Мотор Січ» контрактів мають довгостроковий характер, їх виконання буде
продовжено в 2016 році.
В рамках довгострокових контрактів будуть поставлятися авіадвигуни, запасні частини до них,
виконуватися ремонт і технічне обслуговування авіадвигунів різних типів і модифікацій для споживачів з
далекого зарубіжжя - партнерів з Китаю, Індії, Алжиру, ОАЕ, Бангладеш, Перу, Колумбії, Словаччини,
Чехії та багатьох інших.
У 2016 році буде продовжено виконання довгострокових контрактів з партнерами з країн СНД на
постачання авіадвигунів цивільного призначення для авіаційних заводів, ремонт авіадвигунів і поставку
запасних частин для різних авіакомпаній і ремонтних заводів, а також контрактів зі споживачами
продукції промислового призначення.
Виконання у 2016 році раніше укладених довгострокових контрактів забезпечить підприємству значну
частку надходження грошових коштів.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Стратегічна концепція розвитку АТ «Мотор Січ» враховує швидко мінливі умови ведення бізнесу,
властиві ринковій економіці, і забезпечує стабільний розвиток підприємства на тривалий період часу в
умовах жорсткої конкурентної боротьби.
Основними складовими чинної стратегії підприємства є:
-вдосконалення випускаються авіаційних двигунів і розробка нових, призначених як для установки на
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нових літальних апаратах, так і для ремоторизації існуючих з метою поліпшення їх льотних характеристик
і експлуатаційних якостей;
-реалізація вертолітних проектів: розробка і виробництво вертольотів, капітальний ремонт та модернізація
вертольотів, ремоторизацією вертольотів типу Мі-8, Мі-17 та Мі-2 новими двигунами ТВЗ-117ВМАСБМ1В різних серій і АІ-450М, освоєння ремонту головних вертолітних редукторів;
-модернізація випускаються газотурбінних приводів і електростанцій, розробка нових видів наземної
техніки розширеного діапазону потужностей;
-розвиток комплексної системи підтримки замовників і експлуатантів;розробка і реалізація маркетингових
програм з метою розширення ринків збуту і збільшення обсягів продажів.
У 2016 році на технічне переозброєння та реконструкцію діючого виробництва планується спрямувати
917,3 млн.грн., з яких 500,0 млн.грн. - на придбання обладнання, 200,0 млн.грн. - на модернізацію
обладнання та випробувальних стендів, 165,6 млн.грн. - на реконструкцію виробництва, 51,7 млн.грн.- на
технічне переозброєння філіалів (СМЗ, ВМЗ).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
У 2015 році на проведення НДКР витрачено 30,0 млн.грн. Крім науково-дослідних розробок,
підприємство веде постійну роботу по впровадженню у виробництво нових перспективних видів
авіаційних двигунів, продукції загального технічного призначення та ТНС, модернізації та ремоторизації
вертолітної техніки. У 2015 році на ці цілі витрачено 722,7 млн.грн.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи
І.Справи, які перебувають на розгляді в Запорізькому окружному адміністративному суді.
1.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/799/16 за позовом АТ «Мотор Січ»
до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за вересень
2015р. Сума оскарження 717 561 грн. Розгляд справи призначений на 12.04.2016р. о 16-30год.
2.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/3449/13-а про визнання
протиправним та скасування ППР щодо зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення
ПДВ серпня 2012р.. Сума оскарження ЗО 828 644 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності
рішення по справі №2а- 0870/10946/11. Розгляд справи після зупинення відновлений і призначений до
розгляду на 05.04.2016року об ІО-ООгод.
3.Запорізький окружний адміністративний суд на виконання постанови Верховного Суду України від
06.10.2015 року здійснює новий розгляд справи № 808/543/13-а за позовом АТ “Мотор Січ” до СДПІ по
роботі з ВПП в м. Запоріжжі, про визнання протиправним та скасування ППР, що винесене в зв’язку з не
підтвердженням ПДВ червня 2012р., що підлягає бюджетному відшкодуванню. Особливості попереднього
розгляду справи: Суди першої, апеляційної і касаційної інстанцій ухвалили рішення на користь АТ
«МОТОР СІЧ», втім, ВСУ, скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій і направляючи справу на новий
розгляд в суд першої інстанції вказав про необхідність дослідження первинних бухгалтерських
документів, що підтверджують здійснення господарських операцій позивача з його контрагентами (ФОП
Рязанцев) та чи спричинили вони реальні зміни в майновому стані АТ «МОТОР СІЧ». Розгляд справи
призначений на 13.04.2016р. о12-00 год.
4.Запорізький окружний адміністративний суд (суддя Семененко М.О., розглядає справу № 808/4156/13-а
за позовом АТ “Мотор Січ” до СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі, про визнання протиправним та
скасування ППР, щодо зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ вересня 2012р.
Сума оскарження ЗО 424 608 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності рішень по справам №2а
- 0870/10946/11 і № 808/1517/13-а. Розгляд справи після зупинення відновлений і призначений до розгляду
на 21.04.2016 року об 16-00год.
5.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/254/16 за позовом АТ «Мотор Січ»
до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за липень 2015р.
Сума оскарження 720 921 грн. Розгляд справи зупинений.
6.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/8444/15 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за червень 2015р.
Сума оскарження 720 921 грн. Розгляд справи зупинений.
7.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/8236/15 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за травень 2015р.
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Сума оскарження 810 754 грн. Розгляд справи зупинений
8.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/3089/15 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за січень 2015р.
Сума оскарження 2 499 048 грн. Розгляд справи зупинений.
9.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/1871/15 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за листопад
2014р. Сума оскарження 2 709 957 грн. Розгляд справи зупинений.
10.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/1872/15 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за грудень 2014р.
Сума оскарження 2 709 957 грн. Розгляд справи зупинений.
11.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/1115/15 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за жовтень
2014р. Сума оскарження 2 772 637 грн. Розгляд справи зупинений.
12.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/1116/15 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за вересень
2014р. Сума оскарження 2 905 843 грн. Розгляд справи зупинений.
13.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/141/15 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за серпень 2014р.
Сума оскарження 2 905 843 грн. Розгляд справи зупинений.
14.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/8630/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за червеньлипень 2014р. Сума оскарження 3 083 101 грн. Розгляд справи зупинений.
15.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/5255/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за квітень 2014р.
Сума оскарження 3 081 101 грн. Розгляд справи зупинений.
16.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/5728/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за травень 2014р.
Сума оскарження 3 081 101 грн. Розгляд справи зупинений.
17.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/4373/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за лютий 2014р.
Сума оскарження 3 416 783 грн. Розгляд справи зупинений.
18.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/4526/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за лютий 2014р.
Сума оскарження 3 083 101 грн. Розгляд справи призначений на 05.08.2014р. на 14-15год. Розгляд справи
зупинений.
19.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/3535/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за січень 2014р.
Сума оскарження 3 416 783 грн. Розгляд справи зупинений.
20.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/2878/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за листопад
2013р. Сума оскарження 3 445 250 грн. Розгляд справи зупинений.
21.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/2879/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за грудень 201 Зр.
Сума оскарження 13 446 031 грн.
Розгляд справи зупинений.
2015 р.

© SMA

14307794

22.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/2678/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправним та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за вересень 2013р.
Сума оскарження 13 271 568 грн. Розгляд справи зупинений.
23.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/2679/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправним та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за жовтень 2013р.
Сума оскарження 13 455 250 грн. Розгляд справи зупинений.
24.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № П808/179/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправним та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за липень 2013р.
Сума оскарження 15 839 247 грн. Розгляд справи зупинений.
25.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № П808/162/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправним та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за березень в сумі
15 688 999, травень в сумі 15 853 969грн., червень 2013р. в сумі 15 583 989 грн. Сума оскарження 47 396
937 грн.
Розгляд справи зупинений.
26.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № П/808/103/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправним та скасування ППР щодо зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного
значення ПДВ квітня 2013р. Сума оскарження 16 930 882 грн.
Розгляд справи зупинений.
27.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/978/14 за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ Міндоходів про
визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за серпень 2013р.
Сума оскарження 13 276 220 грн.
Розгляд справи зупинений.
28.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/7392/13-а за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі ДПС про визнання протиправним та скасування ППР
винесених, щодо зменшення бюджетного відшкодування ПДВ лютого 2013р. (по 84 характеру угоди и по
від’ємному значенню ПДВ попередніх періодів). Сума оскарження 16 042 542 грн. Розгляд справи
зупинений.
29.
Запорізький
окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/7067/13-а за позовом АТ
«Мотор Січ» до СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі ДПС про визнання протиправним та скасування
ППР винесених, щодо зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ січня 2013р.
Сума оскарження 22 549 157, 5 грн.
Розгляд справи зупинений.
30.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/6134/13-а
за позовом АТ «Мотор Січ» до СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі ДПС про визнання протиправним та
скасування ППР винесених, щодо зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ
грудня 2012р. Сума оскарження 26 591 847, 5 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності
рішення по справі №2а-10946/11 і № 808/5413/13-а.
31.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 808/5413/13-а за позовом АТ «Мотор
Січ» до СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі ДПС про визнання протиправним та скасування ППР щодо
зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ листопада 2012р. Сума оскарження 27
742 510, 5 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності рішень по справі №2а-0870/10946/11 і №
2а- 0870/4883/11.
32.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 0870/7179/12 за позовом АТ «Мотор
Січ» про скасування та визнання протиправним ППР, винесений податковим органом (СДПІ) щодо
зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ лютого 2012р. всього на суму 21 276
270 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності рішень по справам №0870/5395/11, 2а0870/10946/11.
33.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 0870/6954/12 за позовом АТ «Мотор
Січ» про скасування та визнання протиправним ППР, винесений податковим органом (СДПІ) щодо
зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ січня 2012р. всього на суму 21 837 814
грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності рішень по справам №0870/5395/11,2а-0870/10946/11.
34.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 0870/5976/12 за позовом АТ «Мотор
Січ» про скасування та визнання протиправним ППР, винесений податковим органом (СДПІ) щодо
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зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ лютого 2011р. всього на суму 21 416
627 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності рішень по справам №0870/5395/11, 2а0870/10946/111.
35.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 0870/4828/12 за позовом АТ «Мотор
Січ» про визнання протиправним та скасування ППР винесеного, податковим органом (СДПІ) щодо
зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ листопада 2011р. всього на суму 20
027 667, 74 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності рішень по справам №0870/5395/112а0870/10946/11.
36.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 0870/3457/12 за позовом АТ «Мотор
Січ» про визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення від’ємного значення ПДВ за
червень - вересень 2011р. Сума позову 58 199 742 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності
рішень по справам №0870/5395/112а-0870/10946/11.
37.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 2а- 0870/370/12 за позовом АТ “Мотор
Січ” до СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі, про визнання протиправним та скасування ППР, щодо
зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ квітня 2011р. Сума оскарження 22 905
364 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності рішень по справам №0870/5395/11, 2а0870/8581/11; 2а- 0870/6318/11.
38.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 0870/1270/12 за позовом АТ «Мотор
Січ» про скасування та визнання протиправним ППР, винесений податковим органом (СДПІ) щодо
зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ травня 2011р. Сума оскарження 20 004
974 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності рішень по справам №0870/5395/11, 2а0870/10946/11; 2а- 0870/6318/11.
39.Запорізький окружний адміністративний суд розглядає справу № 2а- 0870/720/11 за позовом АТ
«Мотор Січ» до Державна інспекція з контролю за цінами в Запорізькій області про стягнення
економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін (питання правомірності незастосування до
підприємства абз.5 ч.2 Постанови НКРЕ від 17.10.2005р. №910 з відповідними змінами). Сума оскарження
379 015,68 грн. Розгляд справи зупинений до набрання чинності пов’язаної справи № 2а- 0870/100/11.
II.Справи, які перебувають на розгляді в Вищому адміністративному суді України
1.Вищий адміністративний суд України відкрив касаційне провадження по справі №808/6036/15
(К/800/4525/16) за касаційною скаргою АТ «Мотор Січ» на додаткову ухвалу Дніпропетровського
апеляційного адміністративного суду від 18.01.2016р., в зв’язку з неправомірністю визначення судом
апеляційної інстанції розміру судового збору за подання податковим органом апеляційної скарги із
застосуванням ставок, встановлених для подання позову немайнового характеру.
Вказаними діями суд другої інстанції засвідчив застосування до одних і тих самих відносин різні правові
норми. Так, ДААС з одного боку залишив рішення суду першої інстанції без змін, визнавши тим самим
правомірність стягнення судом попередньої інстанції на користь позивача з податкового органу суми
судового збору, розрахованого за ставками, встановленими за подання позову майнового характеру, разом
з тим з іншого боку, визначив для податкового органу суму судового збору за подання апеляційної скарги
вже за ставками, встановленими за подання позову немайнового характеру. Окрім того, ДААС вказаними
діями було порушено конституційний принцип рівності сторін в судовому процесі. Справа призначена до
розгляду на 26.04.2016 року о 12-00год.
2.Вищий адміністративний суд України відкрив касаційне провадження по справі № 808/8044/15
(К/800/3903/16) за касаційною скаргою АТ «Мотор Січ» на ухвалу Дніпропетровського апеляційного
адміністративного суду від 26.01.2016., в зв’язку з неправомірністю визначення судом апеляційної
інстанції розміру судового збору за подання митним органом апеляційної скарги із застосуванням ставок,
встановлених для подання позову немайнового характеру. Вказаними діями суд другої інстанції до
розгляду справи по суті змінив рішення суду першої інстанції в частині визначення судового збору, що
підлягає стягненню з митного органу, адже такий судовий збір був розрахований судом першої інстанції за
ставками, встановленими для подання позову майнового характеру, а також порушив конституційний
принцип рівності сторін в судовому процесі. Справа ще не призначена до розгляду.
3.Вищий адміністративний суд України відкрив касаційне провадження по справі 2а-0870/5395/11
(К/800/16738/14) за позовом АТ «Мотор Січ» про визнання протиправним та скасування ППР винесеного,
податковим органом (СДПІ) щодо зменшення бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ
жовтня 2010р. Суд першої інстанції, постанова якого залишена в силі судом другої інстанції, задовольнив
вимоги підприємства в повному обсязі. Сума оскарження 14 806 249 грн. Справа ще не призначена до
розгляду.
4.Вищий адміністративний суд України відкрив касаційне провадження по справі № 808/2044/13-а
(К/800/22677/14) про визнання протиправним та скасування ППР щодо зменшення бюджетного
відшкодування ПДВ липня 2012р. і нарахування штрафних санкцій. Суд першої інстанції, постанова якого
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залишена в силі судом другої інстанції, задовольнив вимоги підприємства в повному обсязі. Сума
оскарження 7 420 500 грн. Справа ще не призначена до розгляду.
5.Вищий адміністративний суд України відкрив касаційне провадження по справі № 808/863/13-а
(К/800/25461/14) за позовом АТ «Мотор Січ» до СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі, про визнання
протиправним та скасування ППР щодо донарахування податку на прибуток, зменшення бюджетного
відшкодування ПДВ, зменшення розміру від’ємного значення ПДВ за період з серпня 2011р. по червень
2012р. Суд першої інстанції, постанова якого залишена в силі судом другої інстанції, задовольнив вимоги
підприємства в повному обсязі. Сума оскарження 749 198 грн. Справа ще не призначена до розгляду.
6.Вищий адміністративний суд України розглядає справу № 808/6362/13-а (2а- 5071/09/0870)
(К/800/42510/14)за позовом ВАТ “Мотор Січ” до СДПІ по роботі з ВПП в м.
Запоріжжі, про визнання протиправним та скасування ППР (по питанню заниження податку на прибуток
за результатами здійснення угод купівлі-продажу цінних паперів підприємств, реєстрація яких згодом була
скасована). Сума позову 24 253 999 грн. (Особливості попереднього розгляду справи: ЗОАС - виграна;
ДААС - виграна; ВАСУ (суддя Усенко) - 23.05.2013р. - ухвалив рішення про скасування попередніх
рішень, справу направив на розгляд до суду першої інстанції). Суд першої інстанції, постанова якого
залишена в силі судом другої інстанції, при повторному перегляді вказаної справи задовольнив вимоги
підприємства в повному обсязі. Справа ще не призначена до розгляду.
7.Вищий адміністративний суд України розглядає справу №2а-0870/8581/11
(К/800/15139/15) за позовом АТ «Мотор Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя
Міжрегіонального ГУ Міндоходів про визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення
бюджетного відшкодування і від’ємного значення ПДВ січня 2011 року. Суд першої інстанції, постанова
якого залишена в силі судом другої інстанції, задовольнив вимоги підприємства в повному обсязі. Сума
оскарження - 13 270 197 грн. Справа ще не призначена до розгляду.
8.Вищий адміністративний суд України розглядає справу № 808/1064/14 (К/800/31623/15) за позовом АТ
«Мотор Січ» до СДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя Міжрегіонального ГУ
Міндоходів про визнання протиправними та скасування ППР щодо зменшення бюджетного
відшкодування ПДВ і нарахування штрафних санкцій, щодо зменшення від’ємного значення ПДВ, щодо
донарахування податку на прибуток і штрафних санкцій за період 01.01.200-31.05.2013р. Суд першої
інстанції, постанова якого залишена в силі судом другої інстанції, задовольнив вимоги підприємства в
повному обсязі. Сума оскарження 18 303 031, 25 грн. Справа ще не призначена до розгляду.
III.Справи, які перебувають на розгляді в Господарських судах Запорізької, Дніпропетровської,
Харківської, Вінницької областей і Господарського суду м. Києва
1.Господарський суд Дніпропетровської області розглядає справу, порушену 16.03.2016 .рщодо
поновлення строків примусового виконання за позовом Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ»,
м. Запоріжжя до Приватного підприємства «Аутрайт» (про повернення грошових коштів (авансової
передплати) за непоставлений товар).
2.Господарський суд м. Києва, справа № 910/25131/13 за позовом АТ «Мотор Січ» до ДП «Український
обчислювальний центр цивільної авіації» про стягнення заборгованості за договором у розмірі 679 699,66
грн. Розглядається Господарським судом м. Києва. Судовий розгляд справи зупинений до закінчення
процесу реорганізації ДП «Український обчислювальний центр цивільної авіації».
3.Господарський суд Харківської області, справа № 922/5397/13 за позовом АТ «Мотор Січ» до
Харківського державного авіаційного підприємства орденів Жовтневої Революції та Трудового Червоного
Прапора про визнання конкурсних кредиторських вимог у розмірі 107 973 280,31 грн. Розглядається
Господарським судом Харківської області. Розгляд справи перенесений на 17.05.2016р. на 14.30.
4.Господарський суд Вінницької області, справа №10/7/2011/5003, яка порушена 17.02.2011р. за заявою
ДПІ у м.Вінниці про банкрутство ДП «ВІАЗ»; АТ «МОТОР СІЧ» в даній справі виступає як кредитор.
Триває процедура санації. Конкурсні кредиторські вимоги АТ «МОТОР СІЧ» - 505 236 грн.
5.Господарський суд Запорізької області, справа №12/5009/1801/11, яка порушена 11.04.2011р. за заявою
ПАТ «Укрграфіт» про банкрутство ВАТ «Вуглекомпозит»; АТ «МОТОР СІЧ» є кредитором. ВАТ
«Вуглецкомпозит» визнано банкрутом та триває ліквідаційна процедура. Конкурсні кредиторські вимоги
АТ «МОТОР СІЧ» - 4 667 865, V. Справи, які перебувають на розгляді в судах загальної юрисдикції
станом на
1.Комунарський районний суд м. Запоріжжя розглядає справу, порушену 26.02.2016 р. за заявою Лихач
Олени Вікторовни до Публічного акціонерного Товариства «МОТОР СІЧ», про визнання права власності
на акції.
2.Жовтневий районний суд м. Запоріжжя розглядає справу, порушену 10.03.2016 р. за заявою Дмитренко
І.Б. до АТ «МОТОР СІЧ», Запорізького машинобудівного заводу ім. В.І.Омельченка «Мотор Січ», про
визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди.
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3.Шевченківський районний суд м. Запоріжжя розглядає справу порушену 22.03.2016 р. за позовом
Бережка Григорія Миколайовича до АТ «Мотор Січ» про поновленні на роботі та сплати заробітку за час
вимушеного прогулу.
4.Апеляційний суд Запорізької області розглядає справу порушену 25.02.2016 р. за заявою Скреки А.В. до
АТ «Мотор Січ» про зміну формулювання підстав звільнення, стягнення сум заробітної плати та
відшкодування моральної шкоди, за зустрічним позовом АТ «Мотор Січ» до Скреки А.В. про стягнення
доплати молодого спеціаліста, як суми основної заборгованості.
Інша інформація
Завдяки значному обсягу експорту своєї продукції, протягом 2013-2015 років на АТ „Мотор Січ”
(материнська компанія) мала місце тенденція зростання доходів від реалізації товарів, робіт, послуг.
Порівняно з 2014 роком дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2015 році зріс на 41,4%, у
цей же час витрати на реалізовану продукцію збільшились на 12,5%.
Виробничо-господарська діяльність підприємства у 2015 році відбувалась у дуже складних економічних та
політичних умовах, в умовах різкого падіння курсу національної валюти. У 2015 році зросли ціни на
матеріали, комплектуючі вироби (індекс цін виробників промислової продукції в Україні за 2015 рік склав
125,4%), енергоносії (ціни на електроенергію порівняно з 2014 роком зросли на 27,8%, ціни на природний
газ – на 53,3%). Проведена робота з поліпшення ефективності використання ресурсів, у тому числі з
енергозбереження, зменшила вплив вказаних факторів на ріст собівартості продукції.
Також негативно на фінансово-господарчу діяльність підприємства вплинули:
- введення додаткового імпортного збору з товарів, що ввозяться на митну тери-торію України у митному
режимі імпорту (підприємство на сплату імпортного збору у 2015р. витратило 149,6 млн.грн.);
- робота Нацбанку України по врегулюванню ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках
України, у тому числі зменшення до 90 календарних днів термінів розрахунків за операціями з експорту та
імпорту товарів, обов’язковий продаж валютної виручки 75%, заборона здійснення платежів за
імпортними договорами за товар без вве-зення на територію України та послуги, що надані за територією
України;
- часткова втрата зовнішніх ринків збуту;
- довгостроковий процес імпортозаміщення матеріалів та комплектуючих виробів.
Вказані фактори не дозволили підприємству у повному обсягу провести модернізацію виробництва,
виконувати свої зобов’язання перед закордонними партнерами, відволікали його обігові кошти.
За результатами 2015 року підприємство отримало чистий прибуток збільшений на 128,9% порівняно з
прибутком за 2014 рік.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн)
(тис.грн)
(тис.грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення:
4863169
5407566
0
0
4863169
5407566
будівлі та споруди
1765269
1788127
0
0
1765269
1788127
машини та обладнання
2143595
2516352
0
0
2143595
2516352
транспортні засоби
200330
242347
0
0
200330
242347
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
753975
860740
0
0
753975
860740
2.Невиробничого призначення:
357245
410292
0
0
357245
410292
будівлі та споруди
293257
321175
0
0
293257
321175
машини та обладнання
19258
27567
0
0
19258
27567
транспортні засоби
902
836
0
0
902
836
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
43828
60714
0
0
43828
60714
Усього
5220414
5817858
0
0
5220414
5817858
Опис: Акціонерне товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість
яких більше 2500 грн.
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та
технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті , коли вони понесені. В
балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні
частин, які підлягають заміні згідно наказу про облікову політику підприємства.
Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від продажу та їх
балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік (в складі іншого операційного доходу або
витрат ).
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з метою списання вартостi активiв на витрати
протягом строку корисного використання об'єкту. На об’єкти незавершенного будівництва амортизація не
нараховується. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв пiдприємства.
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання ( тобто з дати вводу об’єкта в
експлуатацію). Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. У бухгалтерському
обліку амортизації підлягають усі групи основних засобів з віднесенням загальної суми амортизації на витрати.
Визначений строк корисного використання затверджується актами приймання – передачі основних засобів. Зміни
строку корисного використання встановлюються згідно наказу по підприємству та додатковими наказами за
підрозділами.
За 12 місяців 2015 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 01.01.2015 року в суммi 7 468 375 тис. грн.,
станом на 31.12.2015 року в суммi 8 686 955 тис. грн. Надiйшло ОЗ за 12 місяців 2015 року на суму 1 484 185 тис.
грн., вибуло за 12 місяців - 272 847 тис. грн.
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 01.01.2015 р. становила 5 220 414 тис. грн., чиста балансова вартiсть ОЗ на
31.12.2015 року становить 5 817 858 тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть цiлком амортизованих основних засобiв якi продовжують використовуватися 415
091 тис грн.
Вартiсть основних засобiв, отриманих у оперативну оренду складає – 268 421 тис.грн.
Пiдприємство має основні засоби, по яких iснує обмеження прав власностi первісною вартістю 114 374 тис.грн.
Вартiсть оформлених в заставу основних засобiв – 1 323 820 тис.грн.
Нараховано амортизації по основним засобам за 12 місяців 2015 року на суму - 702 519 тис. грн.
КОЕФIЦIЄНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ за 9 місяців 2015 року.
Коефiцiєнт зносу Коефiцiєнт оновлення Коефiцiєнт використання
0,211
0,096
0,996
будiвлi, споруди
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0,346
0,377
0,269
0,702

0,233
0,450
0,176
0,340

0,991
0,938
0,976
1,00

машини та обладнання
транспортнi засоби
iншi ОЗ
малоцiннi необорот. м

Передано в операцiйну оренду основних засобiв та інвестиційної нерухомості на суму 120 125 тис. грн. З цiєї суми
передані ОЗ в оренду ДП “Гуляйпільський ремононо-механічний звавод” згiдно договору оренди № 0556/13К(УСиСР) від 13.11.2012 р. на суму 6 122 тис.грн., ДП “Гуляйпільський машинобудівний звавод” згiдно договору
оренди № 0555/13-К(УсиСР) від 13.11.2012 р на суму 6 932 тис.грн., ДП “Лебединський моторобудівний звавод”
згiдно договору оренди № 0554/13-К(УсиСР) від 13.11.2012 р на суму 1 021 тис.грн., ПАТ “ТРК “Алекс” згiдно
договору оренди № 8165/15–К(УСиСР) от 01.05.2015 р. на суму 8 298 тис. грн., ДП “Завод 410 ЦА” згідно договору
оренди № 4075/09-Д (УКПіІП) від 22.06.2009 р на суму 7 090 тис. грн., ЗЗПТ “Мотор Січ” згідно договору оренди
Д1540/07-К(ОСАІ) від 01.02.2007 р. на суму 4 005 тис. грн., ТОВ “Співдружність-Сервіс” згiдно договорів оренди №
11624/13-К(УСиСР) та № 11625/13-К(УСиСР) від 01.09.2013 р. на суму 8 733 тис. грн., ТОВ «Твінс-Сервіс ЛТД”
згідно договору оренди №5983/15-К від 19.03.2015 р. на суму 2 402 тис. грн., ТОВ «Клініка Мотор Січ” згідно
договорів оренди № 1042/15-к та № 1043/15-к від 12.12.2014 р. на суму 2 937 тис.грн. та згідно договору оренди №
9041/13-к (УСіСР) від 01.08.2013 року на суму 4 015 тис. грн., ТОВ “Вертольоти Мотор Січ” згідно договору №
13607/14- К(УВП) від 28.11.2014 року на суму 19 878 тис. грн., ВАТ “Оршанський Авіаремонтний завод” згідно
договору № 130071/13-К(УГМ) від 10.12.2013 р. на суму 4660 тис. грн., ПКФ “Полімер”м. Запоріжжя згідно договору
№ 2497/11-К(УГМ) від 01.02.2011 р. на суму 438 тис. грн., ТОВ “ВіАЗ” згiдно договорів оренди № 7561/15К(УСиСР) від 21.04.2015 р.та № 7615/15-К(УСиСР) від 22.04.2015 р. на суму 5 060 тис. грн., та решта iншим
дрiбним орендарям.
Основні засоби орендованi на суму 268 421 тис.грн., в тому числi у ТДВ СК “Мотор-Гарант” за договором № 11-А
(УСіСР) від 15.11.2013 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. Основні засоби орендовані у ТОВ “Гранум Еліт” згідно договору
№ 3820/15-Д (УСіСР) від 09.02.2015 року на суму 13 464 тис грн., згідно договору № 3819/15-Д (УСіСР) від
09.02.2015 року на суму 19 971 тис. грн., та згідно договору № 3822/15-Д (УСіСР) від 09.02.2015 року на суму 29 462
тис. грн., та договору № 3821/15-Д (УСіСР) від 09.02.2015 року на суму 313 тис. грн. ОЗ на суму 205 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. Також основні засоби орендовані у ТОВ “Велес
Запоріжжя 2012 ” згідно договору оренди № 9801/14-Д/УСіСР від 16.07.2014 року на суму 7 823 тис. грн., згідно
договору оренди № 9804/14-Д/УСіСР від 16.07.2014 року на суму 3 864 тис. грн. та договору оренди № 9805/14Д/УСіСР від 16.07.2014 року на суму 636 тис. грн. Згідно договору оренди № 3-ОР від 02.12.2013 року орендовані
основні засоби у ПП “Азов Трейд-XXI” на суму 5915 тис. грн. У ТОВ “Тера-Гарант” згідно договору № 3874/15Д(УСіСР) від 31.12.2014 року орендовані ОЗ на суму 12177 тис. грн., та у Регіонального відділеня Фонду Державного
майна України в Запорізькій області згідно договору № 3085(УСіСР) від 29.03.2013 р. орендовані основні засоби на
суму 1 634тис. грн. Згідно договору оренди № 6447/14-Д(УГЕ) від 23.05.2014 року з Департаментом комунальної
власності та приватизації Запорізької міської ради орендовані основні засоби на суму 117 388 тис. грн., та договором
№ 1009/13-Д/УСіСР від 01.01.2013 року з ПАТ “ТЕХІНВЕНТ” на суму 1 689 тис. грн. та договори з іншими
орендодавцями.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
14468143
10762429
Статутний капітал (тис. грн)
280529
280529
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
280155
265859
Опис: 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 14187614 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 14187988 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 10481900 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить
10496570 тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
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3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань

Дата виникнення

Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
659668

29.12.2005

601461

10,81

20.10.2018

поточна кредиторська заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями

12.06.2008

40329

7,5

22.12.2017

довгострокові кредити банків

31.07.2013

17878

7,5

22.12.2017

X
X

103
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

103
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X
X
X
X

1308671
0
4554059
6522501

X
X
X
X

X
X
X
X

Кредити банку
у тому числі:
короткострокові кредити банків

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань
Опис: д/в
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X

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
N Основний
вид
з/п
продукції
у
у грошовій у відсотках у натуральній у грошовій у відсотках
натуральній
формі
до всієї
формі
формі
до всієї
формі
(тис. грн) виробленої (фізична
(тис. грн)
реалізо(фізична
продукції
од. вим.)
ваної
од. вим.)
продукції
1

2

3

4

5

6

7

8

1

авіадвигуни
серійні

д/в

10158491

72,49

д/в

10158491

73,45

2

авіадвигуни
ремонтні

д/в

1961420

14

д/в

1677502

12,13

3

послуги

д/в

1194838

8,53

д/в

1194838

8,64
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
Склад витрат
N
з/п

1

2

1 матеріальні витрати, у тому числі вартість матеріалів, використованих для
перепродажу
2 витрати на оплату праці

Відсоток від
загальної
собівартості
реалізованої
продукції (у
відсотках)
3
63,67
14,86

3 інші операційні витрати

9,7

4 відрахування на соціальні заходи

5,45

5 амортизація

6,32

2015 р.

© SMA

14307794

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення
Повідомлення
події
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

16.01.2015

19.01.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

13.02.2015

14.02.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

24.03.2015

25.03.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

26.03.2015

30.03.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.04.2015

16.04.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

15.10.2015

16.10.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
2013
1
1
2
2014
1
3
2015
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
Затвердження нової редакції Положення про загальні збори АТ "МОТОР СІЧ"

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
2015 р.

© SMA

14307794

Ні
X
X
X
X

X

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
9
0
0
0
0
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)

Ні
X

X
X
д/в

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань.
Робота наглядової ради визнана ефективною, нею виконано всі поставлені завдання
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
д/в

Інше (запишіть)

4

Ні
X
X
X
X

д/в

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
д/в
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Ні
X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

Ні

X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (запишіть)
останнього разу обрання членів наглядової ради відбулось 26 березня 2015 року (протокол №22)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
7
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
4
останніх трьох років? __________
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так, створено ревізійну
комісію

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
ні

ні
ні

ні
так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/в

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих НКЦПФР про
в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
товаристві
акціонерного
товариства
Фінансова звітність, результати
так
так
так
так
так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
ні
так
так
так
так
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
так
так
так
так
так
управління товариства
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні
так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
X
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/в

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні)
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ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
д/в

Так
X

Ні
X

X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

2015 р.

© SMA

14307794

Так
X

Ні
X
X
X
X

так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
д/в

Ні
X
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)

ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
д/в
яким органом
управління прийнятий:

01.01.1900 ;

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні)
ні
укажіть яким чином
його оприлюднено:

ні

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
д/в
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;

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2016.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

за ЄДРПОУ

14307794

Територія

за КОАТУУ

2310137500

ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Акціонерне товариство

230

30.30
Вид економічної Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів,
за КВЕД
діяльності
супутнього устатковання
Середня кількість працівників
27320
Адреса,
пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, Шевченківський, Запорiзька область, 69068, Україна,
телефон
0617204211
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

2015
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Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

1949
2448
499
0
5220414
7468375
2247961
29136
34015
4879
0
0
0

1884
2712
828
0
5817858
8686955
2869097
28457
35011
6554
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1090
1095

52904
32290
8986
0
0
736
0
0
127885
5474300

66507
29824
6646
0
0
0
0
0
92439
6043615

1
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

2015
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2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

7224549
2030754
4741715
439854
12226
139
0
444
894429

10533272
3365629
6597180
552776
17687
138
0
0
910190

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

993719
301546
8265
0
0
106129
551005
950503
11628
592524
0
0
0

871206
281971
3370
383
0
154436
635516
1273420
804
1149135
0
0
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
0
0
78049
11100512
10130

0
0
0
40855
14701387
11539

1300

16584942

20756541

Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Неконтрольована частка
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
SMA
Усього за
розділом©III
2015
14307794

Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
280529
280529
1401
0
0
1405
7689
7112
1410
542985
641413
1411
408578
416087
1412
51337
34092
1415
71184
71184
1420 9891624
13316483
1425 (
0
0
) (
)
1430 ( 14670 ) (
374
)
1435
0
0
1490
(11104)
(82307)
1495 10768237
14234040
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

33386
171290
23148
29168
71697
0
1500899
0
0
0

8516
62273
17878
29097
72352
0
1056084
0
0
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
1829588

0
0
0
0
0
0
1246200

1600
1605
1610

494668
367
86950

601461
103
40329

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

593987
15517
566
38858
78133
2578185
49768
0
0
33269
1326
0
16089
3987117

577997
1300155
1277277
34439
89337
2518833
19968
0
0
60369
1168
0
32142
5276301

Усього за розділом III

1695

3987117

5276301

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
16584942

0
20756541

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності"
Керівник

С.А.Войтенко

Головний бухгалтер

А.О.Тиханський

2015
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КОДИ
2016.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

14307794

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Стаття

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
рядка
період
аналогічний
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
2015
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2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

2122

3
13830655
0
0
0
0
0
4907340
0
8923315
0
0
0
0
0
10559987
0

) (
) (

) (

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
997093
804270
11760076
0

2182

(

0

2190
(

2295

(

(
(
(

0
14184
55118
339038
0
100003
1680
1634929
0
4593591
0

0
0
0
0
0
7550857
0

)
)

)

0

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

5921863

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275
2290

4
10730122
0
0
0
0
0
5514991
0
5215131

0
774110
565950
7781602
0

)
)
)
)

0

)

3644326
)(

) (
) (
) (

) (

0
2892
15749
181248
0
70923
619
1465816
0
2306857

)

0

)

)
)
)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2300
2305
2350
2355

(1193749)
0
3399842
(

0

(746490)
0
1560367
) (

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465
2470

3
0
0
(14313)
(5)
108175
93857
0
93857
3493699
3473977

За аналогічний
період
попереднього
року
4
3726
0
35175
12
(9400)
29513
(1268)
28245
1588612
1561450

2475
2480

(74135)
3564678

(1083)
1604295

2485

(71197)

(15683)

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
4486747
1378749
495925
559064
8704217
15624702

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

3
5756457
1799804
516657
702848
13576202
22351968

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
2077990
2077990
1636,12
1636,12
30

За аналогічний
період
попереднього
року
4
2077990
2077990
750,9
750,9
24

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності"
Керівник

С.А. Войтенко

Головний бухгалтер

А.О. Тиханський

2015

© SMA

14307794

)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2016.01.01
14307794

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік
Форма № 3-к
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
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Код за ДКУД 1801009

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

4216872

3533765

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

1077651
1073443
28136
260
9917583
74021
46033

583566
580197
35751
116
7535581
37842
14809

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

3
8882
0
0
0
254804
1636083

1010
7431
0
0
0
365035
1789247

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

1447083
612835
519308
216185
8650
294473
8088356
106386
26483
0
0
1125141
2062310

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1113573
567046
264600
47873
14046
202681
6299516
4200
9950
0
0
685794
1380864

3200

5955

64375

3205
3215

1816
49915

247
11412

3220
3225
3230
3235

0
0
5089
13213

202
0
5061
54356

3250

9028

9974

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
3255 (

3
1032592

3260
3270
3275
3280

485693
0
11866
0

(
(
(
(

3290 (
3295

27882
(1473017)

)(

4
599366

)

)
)
)
)

431659
0
13008
1446

)
)
)
)

14005
(913857)

)

(
(
(
(

)(

3300

32023

10626

3305
3310
3340
3345 (

327263
0
6471
10218

)(

276160
0
4302
10485

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

483766
72744
90098
0
0
0

)
)
)
)
)
)

429469
12645
65063
177
0
0

)
)
)
)
)
)

8542
(235293)
231714
457258
261531
950503

)

(
(
(
(
(
(

3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

12591
(303660)
285633
950503
37284
1273420

(
(
(
(
(
(

)(
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2016.01.01
14307794

Консолідований звіт про власний капітал
за 2015 рік
Форма № 4-к
Стаття

Код
рядка

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
відповідно до законодавства
2015

© SMA

14307794

зареєстрований
(пайовий)
капітал

Код за ДКУД 1801011

Належить власникам материнської компанії
капітал у
додатко- резервний
нерозпонеопладооцінках вий капітал капітал
ділений
чений
прибуток
капітал
(непокритий збиток)
4
5
6
7
8
7761
541524
71184
9887100
0
0
0
0
0
0

Разом

вилучений
капітал

всього

Неконтрольована частка

9
(14670)
0

10
10773428
0

11
(10999)
0

12
10762429
0

2
4000
4005

3
280529
0

4010
4090
4095
4100

0
0
280529
0

(72)
0
7689
0

1461
0
542985
0

0
0
71184
0

4524
0
9891624
3473977

0
0
0
0

0
0
(14670)
0

5913
0
10779341
3473977

(105)
0
(11104)
(74135)

5808
0
10768237
3399842

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

90919
0
0
(17245)
(5)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

90919
0
0
(17245)
(5)

2938
0
0
2932
0

93857
0
0
(14313)
(5)

4116
4200

0
0

0
0

108169
0

0
0

0
(49680)

0
0

0
0

108169
(49680)

6
0

108175
(49680)

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4220

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4245
4260

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(10218)

0
(10218)

0
0

0
(10218)

4265
4270
4275
4280
4290
4291

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
(577)
0

7509
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
562
0

0
0
0
0
0
0

24514
0
0
0
0
0

32023
0
0
0
(15)
0

0
0
0
0
(6)
0

32023
0
0
0
(21)
0

4295
4300

0
280529

(577)
7112

98428
641413

0
71184

3424859
13316483

0
0

14296
(374)

3537006
14316347

(71203)
(82307)

3465803
14234040
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
1.Організація
Публічне акціонерне товариство „МОТОР СІЧ” (надалі - Підприємство) засноване у 1994 році.
Місце проведення реєстрації: Виконавчий комітет Запорізької міської ради. Дата проведення
державної реєстрації: 25.05.1994 року.
Підприємство знаходиться у місті Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15 Україна.
Цю консолідовану фінансову звітність складено для Підприємства та його дочірніх підприємств
(надалі разом – Група).
Основними видами діяльності, якими займається Група є:
виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
виробництво інших готових металевих виробів;
допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
забір, очищення та постачання води;
механічне оброблення металевих виробів;
виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
будівництво житлових і нежитлових будівель.
Станом на 31 грудня 2015 р. кількість працівників Групи становила 27 320 чоловік.
Станом на 31 грудня 2015 р. акціями підприємства володіли:
Чисельність
%
Юридичні особи
Фізичні особи
Разом:

Кількість акцій (шт.)

196
5998
6 194

Інформація щодо структурних підрозділів Групи:
Сніжнянський машинобудівний завод м. Сніжне
Волочиський машинобудівний завод м. Волочиськ
Профілакторій «Райдуга» м. Волочиськ
Запорізький машинобудівний завод м. Запоріжжя
Первомайський агрегатний завод м. Первомайськ
Лубенський верстатобудівний завод м. Лубни
Київський агрегатний завод м. Київ
Оздоровчий комплекс «Мотор» м. Приморськ
Оздоровчий комплекс «Прибій» м. Приморськ
Оздоровчий комплекс «Маяк» Вільнянський р-н
Санаторій-профілакторій Вільнянський р-н
Спортивний комплекс м. Запоріжжя
Центр дошкільної освіти м. Запоріжжя
Авіаційна компанія м. Запоріжжя
Медико-санітарна частина м. Запоріжжя
Фірмовий салон м. Запоріжжя
Комбінат харчування м. Запоріжжя
Представництво в Індії м. Делі
Представництво в Білорусі м. Мінськ
Представництво в м. Москва
Інформація щодо дочірніх підприємств Групи:
2015 р.
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1 642 007
435 983
2 077 990

79
21
100,00

Назва
Сукупна
частка АТ „МОТОР СІЧ” з урахуванням опосередкованої частки інших
підприємств Групи станом на 31.12.2014 р.,
%
Основний
вид діяльності
ДП «Гуляйпільський машинобудівний завод" АТ "Мотор Січ" 100,000
Механічне
оброблення
металевих виробів
ДП «Гуляйпільський механічний завод» АТ "Мотор Січ" 100,000
Виробництво
повітряних і
космічних літальних апаратів, супутнього устаткування
ДП "Лебединський моторобудівний завод АТ "Мотор Січ" 100,000
Виробництворадіаторів і
котлів центрального опалення
ТОВ «ВКП Гандбольний клуб «Мотор» 100,00
Оптова
торгівля одягом і взуттям
«Мотор Січ Мідл Іст»*
100,00
Консультації
з питань комерційної
діяльності й керування
ТОВ «Фірма «Мотор-Ділер»
99,992
Посередництво
за договорами по цінних
паперах або товарах
ТОВ «Авіа Січ»
97,000
Виробництво
інших кранів і клапанів
ТОВ «Первомайський агрегатній завод» 93,000
Виробництво
двигунів і турбін, крім
авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів
ТОВ «Мотор Форс»
90,910
Оптова
торгівля іншими машинами й
устаткуванням
ПрАТ «Запорізький рибокомбінат»
72,733
Прісноводне
рибальство
ТОВ «Вертольоти Мотор Січ»*
10,000
Виробництво
повітряних і космічних
літальних апаратів, супутнього устаткування
ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод"
59,500
Виробництво
повітряних і космічних
літальних апаратів, супутнього устаткування
ТОВ «Медіа партнер»
51,000
Видання
газет
ТОВ «Південно-східний зерновий термінал» 49,000
Оптова
торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин
ТОВ «Південний термінал»
39,650
Роздрібна
торгівля залізними
виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих
магазинах
ТОВ «Мотор Січ Аеро» 100,000
Виробництво
повітряних і космічних літальних апаратів,
супутнього устаткування
MOTOR SICH BRASIL LTD 90,000
Консультування
з питань комерційної діяльності й
керування
АК Орша Ейр 59,500
Пасажирський
авіаційний транспорт
* - «Мотор Січ Мідл Іст», ТОВ «Вертольоти Мотор Січ» станом на 31 грудня 2015 року – 0 %.
2. Основні положення облікової політики
Основа підготовки інформації. Цю консолідовану фінансову звітність складено за Міжнародними
стандартами фінансової звітності (надалі – МСФЗ) станом на 31 грудня 2015 року.
При підготовці цієї консолідованої фінансової звітності за МСФО керівний персонал Групи
застосовував міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної
фінансової звітності в редакції, що оприлюднена на сайті Міністерства фінансів України станом
на 31.12.2015 р.
Компоненти консолідованої фінансової звітності станом на 31.12.2015 року містять порівняльну
інформацію за попередній період.
Цю консолідовану фінансову звітність за МСФЗ підготовлено згідно з принципом подальшого
безперервного функціонування, який передбачає безперервність діяльності, реалізацію активів та
погашення зобов’язань.
Фінансову звітність подано у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.
Облікова політика Групи розроблена та затверджена відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові
2015 р.
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політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9
«Фінансові інструменти», який застосовується Групою раніше дати набуття чинності.
Фінансова звітність Групи складається на основі бухгалтерських записів, які ведуться у
відповідності до МСФЗ та з дотриманням вимог українського законодавства.
При формуванні фінансової звітності Групи керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.
Перелік й назви статей та форм фінансової звітності Групи відповідають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Стандарти та інтерпретації випущені, але ще не застосовані
На дату затвердження цієї фінансової звітності Групи наступні стандарти та інтерпретації були
випущені, але не вступили в силу:
Стандарти та інтерпретації
Застосовуються
до річних звітів, що починаються з
МСФЗ 11 «Спільна діяльність» – зміни щодо обліку придбання частки в спільних операціях.
Група очікує, що вказані зміни не вплинуть на фінансову звітність. 1 січня 2016
Поправки до МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методів амортизації».
Зміни полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних вигід, які генеруються в
результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються
при використанні активу. В результаті метод заснований на виручці не може використовуватись
для амортизації основних засобів, а лише за рідким виключенням для амортизації нематеріальних
активів.
Очікується, що поправки не вплинуть на фінансову звітність, оскільки Група не застосовувало
метод амортизації заснований на виручці для своїх необоротних активів. 1 січня 2016
МСФЗ (IFRS) 15 було випущено в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п’ять етапів
та буде застосовуватись по відношенню до доходу за договорами з покупцями. Відповідно до
МСФЗ (IFRS) 15 дохід від реалізації визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на
яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. Новий стандарт
замінить всі діючі вимоги МСФЗ щодо визнання доходу від реалізації. При цьому можливе
дострокове застосування. Групою не здійснювалась оцінка можливого впливу змін щодо обліку
виручки на фінансову звітність. 1 січня 2018
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод дольової участі в окремій фінансовій звітності». Поправки
дозволяють організаціям використовувати метод дольової участі для обліку інвестицій в дочірні
організації, спільні підприємства та залежні організації в окремій фінансовій звітності.
Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають рішення про перехід на метод дольової
участі в своїй окремій фінансовій звітності, повинні будуть застосовувати ці зміни
ретроспективно. На момент складання звітності Група не використовує метод дольової участі для
оцінки інвестицій.
Підприємство очікує, що вказані зміни не вплинуть на фінансову звітність. 1 січня 2016
Поправка до МСБО (IAS) 19 «Винагороди працівникам» пояснює, що розвинутість ринку
високоякісних корпоративних облігацій оцінюється на основі валюти, в якій облігація
деномінована, а не країни, в якій облігація випущена. За відсутності розвинутого ринку
високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в зазначеній валюті, необхідно
використовувати ставки по державним облігаціям. Така ставка повинна застосовуватись
перспективно.
Група очікує, що вказані зміни не вплинуть на фінансову звітність. 1 січня 2016
Група планує застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди.
Звіряння власного капіталу та прибутку
Узгодження власного капіталу станом на 31.12.2014 року представлено наступним чином:
(в тисячах
2015 р.
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українських гривень)
Статті
Пояснення31.12.2014 р.
Зміни31.12.2014 р.
Основні засоби
Коригування
балансової вартості основних засобів в зв’язку з помилками,
допущеними при визнанні 5 220 418 (4) 5 220 414
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Коригування
балансової
вартості інвестицій в асоційовані підприємства в зв’язку з надходженням звітності цих
підприємств після складання звіту за 2014 рік 49 442 3 462 52 904
Інші оборотні активи
Рекласифікаціяавансів в необоротні активи
- 127 885 127 885
Виробничі запаси
Коригування
балансової вартості в зв’язку з надходженням відомостей про
господарську операцію минулого звітного періоду в поточному звітному періоді 2 030
373 381 2 030 754
Незавершене виробництво
Коригування
балансової вартості в зв’язку з надходженням
відомостей про господарську операцію минулого звітного періоду в поточному звітному
періоді 4 741 669 46 4 741 715
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Коригування
балансової вартості в
зв’язку з надходженням відомостей про господарську операцію минулого звітного періоду в
поточному звітному періоді 893 798 631 894 429
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
Виправленняневірної класифікації податків 297 871 3 675 301 546
за виданими авансами
Виправлення
невірної класифікації сплачених коштів 1 123 363 (129
644) 993 719
Інша поточна дебіторська заборгованість
Коригування
балансової вартості в зв’язку з
надходженням відомостей про господарську операцію минулого звітного періоду в поточному
звітному періоді 107 073 (944) 106 129
Капітал у дооцінках
Виправлення
невірно відображеної дооцінки основних засобів 7
761 (72) 7 689
Додатковий капітал
Коригування
балансової вартості в зв’язку з надходженням відомостей про
господарську операцію минулого звітного періоду в поточному звітному періоді 541 524 1
461 542 985
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Вплив
коригувань за статтями активів та
зобов’язань 9 887 100 4 524 9 891 624
Неконтрольована частка
Вплив
коригувань за статтями активів та зобов’язань по дочірнім
підприємствам -10 999
-105
- 11 104
Відстрочені податкові зобов’язання
Коригування
відстрочених податкових зобов’язань у зв’язку
з коригуванням активів і зобов’язань 33 256 130 33 386
Довгострокові забезпечення
Виправлення
невірної класифікації резервів відпусток 71
733 (36) 71 697
Цільове фінансування
Виправленняпомилки 1 500 909 (10) 1 500 899
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Коригуваннябалансової вартості в
зв’язку з надходженням відомостей про господарську операцію минулого звітного періоду в
поточному звітному періоді 592 548 1 439 593 987
Розрахунки з бюджетом
Виправленняневірної класифікації податків 15 481 36 15 517
Розрахунки зі страхування
Виправлення
арифметичних помилок 38 854 4 38 858
Поточні зобов’язання з одержаних авансів
Виправлення
невірної класифікації отриманих
коштів 2 580 029 (1844) 2 578 185
Поточні забезпечення
Виправленняневірної класифікації резервів відпусток 33 218 51 33 269
Інші поточні зобов’язання
Коригування
балансової вартості в зв’язку з надходженням
відомостей про господарську операцію минулого звітного періоду в поточному звітному
2015 р.
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періоді 16 179 (90) 16 089

Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Група здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на
елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ та тлумаченнях, розроблених Комітетом з
тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому
досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за
результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча
ці розрахунки базуються на наявній у Групі інформації про поточні події, фактичні результати
можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких
припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ,
наведені нижче.
Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються визначення строку корисного
використання основних засобів, забезпечення майбутніх витрат, знецінення активів та
дисконтування майбутніх грошових потоків.
Ці оцінки періодично переглядаються, і, у випадку необхідності коригувань, такі коригування
відображаються у складі прибутків та збитків за період, коли про них стає відомо.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, Група
застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація
була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною.
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках,
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В
інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним
фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».
Принципи консолідації. Дочірніми є підприємства, в яких Групі безпосередньо чи опосередковано
належить більше половини голосуючих акцій (часток), або у Групи існує інша можливість
контролювати їх фінансову та операційну політику та отримувати від цього економічні вигоди.
Дочірні підприємства консолідуються з дня, коли Група отримала фактичний контроль над ними
(дати придбання). Консолідація припиняється після втрати контролю над цими підприємствами.
Перевищення вартості придбання над справедливою вартістю частки Групи у придбаних
ідентифікованих чистих активах відображається як гудвіл. Якщо вартість придбання менше
справедливої вартості чистих активів придбаного дочірнього підприємства, відповідна різниця
відображається безпосередньо у звіті про сукупні доходи.
Залишки заборгованості, яка виникла внаслідок проведення внутрішньо групових операцій, в
процесі консолідації виключено.
Виключення доходів та витрат по внутрішньо групових операціях, а також нереалізованого
прибутку та нереалізованих збитків у випадках, коли такі збитки можливо відшкодувати,
здійснено при складанні консолідованої фінансової звітності за 2015 рік. Суттєві статті звітності
дочірніх підприємств, які при підготовці фінансової звітності за 2015 рік застосовували облікову
політику, що відрізнялась від облікової політики Групи, скориговані згідно з обліковою
політикою Групи.
Частку не контролюючих учасників дочірніх підприємств у чистих активах цих підприємств
відображено як окремий компонент капіталу Групи.
Перерахунок іноземної валюти. Статті, наведені у фінансовій звітності окремих підприємств
Групи оцінені кожним підприємством Групи у відповідній функціональній валюті. Суми у
консолідованій фінансовій звітності оцінені та подані у національній валюті України, гривні, яка
є функціональною валютою та валютою подання для Групи.
Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України
(НБУ), встановленому на дату операції. Курсові різниці, що виникли в результаті проведення
2015 р.
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операції в іноземній валюті, включено у консолідований звіт про сукупні доходи на підставі
обмінного курсу, що діяв на дату здійснення операції.
Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті перераховано у гривни за офіційним курсом
НБУ на звітну дату. Доходи або збитки, що виникли внаслідок перерахунку активів та
зобов’язань, відображено у консолідованому звіті про сукупні доходи.
Основні засоби. Група визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2 500 грн.
Основні засобі оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які
накопичені збитки від зменшення корисності.
Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, технічне обслуговування та поточний ремонт. Ці витрати визнаються витратами
періоду, в якому вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу та вартість ремонту, що
перевищує 500 тис. грн.
Амортизація основних засобів Групи, вартість яких перевищує 2 500 грн., нараховується
прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:
Будівлі, споруди, передавальні пристрої
2 - 6 %;
Машини та обладнання
7 - 20 %
Транспортні засоби
8 - 12,5 %
Меблі
8 - 12,5 %
інші
10 - 12,5 %
Амортизація об’єктів, вартість яких не перевищує 2 500 грн. нараховується такими методами:
об’єктів, що використовуються у основному виробництві – виробничий метод за встановленими
калькуляційними нормативами;
об’єктів, що використовуються у соціальній сфері – 100 %, при передачі в експлуатацію, тобто
при цьому фактично припиняється визнання таких активів;
інші – 50% при передачі в експлуатацію, 50% при списанні з балансу (припиненні визнання).
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу
припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будьякої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з
використанням щорічної норми 10 – 50 %. Нематеріальні активи, які виникають в результаті
договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Інвестиційна нерухомість. До інвестиційної нерухомості Групи віднесено будівлі, приміщення або
частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у
наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість оцінюються за її собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація
та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності, тобто за вимогами МСБО 16.
Оренда. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив,
фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за
угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку
оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Група визнає на прямолінійній основі
протягом строку оренди.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів. На кожну звітну дату Група
оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Група зменшує балансову
вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного
відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим
стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в
попередніх періодах, Група сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані
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для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення
корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення
переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку
корисного використання.
Запаси. Запаси відображено у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: собівартості або
чистій вартості реалізації. Вартість запасів що вибувають визначається по середньозваженому
методу. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва формується по калькуляційних
статтях. Чиста вартість реалізації визначається шляхом зменшення розрахункової ціни реалізації
на витрати на завершення виробництва та на відповідні витрати на збут.
Визнання та оцінка фінансових інструментів. Група визнає фінансовий актив або фінансове
зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо
фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються
із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Група визнає таки категорії фінансових інструментів:
•
фінансовий
актив, доступний для продажу –акції (частки) з відсотком володіння до 20%;
•
інвестиції
, утримувані до погашення – облігації та векселя;
•
дебіторська
заборгованість;
•
фінансові
зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю;
• довгострокові запозичення.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Група оцінює їх за
їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або
випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість, визнається фінансовими активами (за
виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або
фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом)
та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення
операцій. Після первісного визнання довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за
амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне
свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу
зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми
резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та
відображає суму, яка, на думку керівного персоналу Групи, є достатньою для покриття понесених
збитків.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від
зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією,
яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від
зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування
визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості
вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Фінансові активи, доступні для продажу. До фінансових активів доступних для продажу Група
відносить інвестиції в акції, частки. Після первісного визнання Група оцінює їх за справедливою
вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу
визнаються у прибутку або збитку.
Фінансові активи, утримувані до погашення. До фінансових активів, утримуваних до погашення
Група відносить облігації та векселя, що їх Група має реальний намір та здатність утримувати до
погашення. Після первісного визнання Група оцінює їх за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
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Інвестиції в асоційовані підприємства. Інвестиції в асоційовані підприємства, щодо яких Група
має суттєвий вплив, але не здійснює контроль (від 20 до 50 % голосів) відображено за методом
участі в капіталі.
Виключення нереалізованого прибутку та нереалізованих збитків у випадках, коли такі збитки
можливо відшкодувати, здійснено при складанні консолідованої фінансової звітності за 2015 рік.
Фінансові зобов’язання. Кредити банків. Первісно кредити банків визнані за справедливою
вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. В подальшому
довгострокові кредити банків відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної
ставки відсотку, та визнанням будь-якої різниці між чистими надходженнями та вартістю
погашення у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної
ставки відсотка.
Згортання фінансових активів та зобов’язань. Фінансові активи та зобов’язання згортаються,
якщо Група має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або
зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли Група має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди і можливо достовірно оцінити суму зобов’язання.
Грошові кошти та їхні еквіваленти. Грошові кошти складаються з готівки в касі та на рахунках в
банках, грошових документів та еквівалентів грошових коштів, щодо яких відсутні обмеження їх
використання.
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу. Підприємство класифікує
необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному
відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи,
утримувані для продажу оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з
двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції,
пов'язані з реалізацією.
Податки на прибуток. Витрати з податку на прибуток є сумою витрат з поточного та
відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період.
Поточні витрати Групи за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних
(або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та являє собою
податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових різниць між
балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовірності наявності в
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові
різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів
переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того,
що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від
відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.
Група визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або
збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, яки
визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.
Група визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до статей, які
відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Виплати працівникам. План з встановленими внесками.
Група сплачує встановлені законодавством внески в фонди пенсійного та соціального страхування
на користь своїх працівників. Внески розраховуються як процент від поточної валової суми
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заробітної плати та включаються у витрати під час визнання відповідних зобов’язань по сплаті
цих внесків.
Група бере участь у державному пенсійному плані з встановленими виплатами, який передбачає
достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях з шкідливими та
небезпечними для здоров’я умовами. Зобов’язання відображене у консолідованій фінансовій
звітності у зв’язку з пенсійним планом з встановленими виплатами визначені на підставі звіту
актуарія.
Доходи та витрати. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання
послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і
визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, пов’язані з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Витрати по позиках. Витрати по позикам, які не є часткою фінансового інструменту та не
капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються витратами періоду.
Група капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до створення
кваліфікаційного активу, як частина собівартості цього активу. Кваліфікаційними визнаються
активи, час створення яких перевищує 365 діб.
Умовні зобов’язання та активи. Група не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне
зобов’язання розкривається, якщо ймовірність вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні
вигоди, не є віддаленою. Група не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив
розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Примітка 1
Доходи від реалізації
(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг 13 830 655 10 730 122
- виробництво, ремонт, обслуговування авіаційної техніки 12 174 256 8 284 910
- запчастини, товари загально технічного призначення 923 898 995 932
- товари народного споживання 69 136 63 646
- інші товари, роботи, послуги 663 365 1 385 634

Примітка 2
Собівартість реалізації
(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Матеріальні витрати 3 124 573 2 927 765
Витрати на персонал 996 611 1 356 711
Амортизація основних засобів 310 350 570 820
Інші 475 806 659 695
Всього 4 907 340 5 514 991

Примітка 3
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Адміністративні витрати
(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Заробітна плата та соціальні відрахування 292 945 222 602
Витрати на відрядження 44 104 24 136
Утримання основних засобів 101 243 10 666
Знос основних засобів 24 595 21 547
Витрати на охорону праці 7 176 4 827
Витрати на навчання 12 399 13 774
Утримання пожежної та вартової охорони 44 057 30 020
Банківське обслуговування 63 619 46 034
Представницькі витрати 40 208 26 517
Утримання представництв 36 730 25 517
Інші 330 017 348 470
Всього 997 093 774 110

Примітка 4
Витрати на збут
(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Агентська винагорода 326 145 226 636
Заробітна плата та соціальні відрахування 7 541 6 148
Витрати на відрядження 7 839 4 994
Транспортування та страхування продукції 230 645 153 228
Гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування 116 048 66 546
Маркетинг і реклама 48 214 60 839
Митні витрати 32 532 17 699
Інші 35 306 29 860
Всього 804 270 565 950

Примітка 5
Інші доходи і витрати
(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Доходи всього, в тому числі 10 968 327 7 750 746
- реалізація іноземної валюти 8 974 168 6 499 237
- реалізація запасів 104 201 104 418
- надання активів в оренду 9 315 6 387
- курсові та платіжні різниці 1 149 091 475 212
- використання пільг в авіабудуванні 174 515 205 865
- списання кредиторської заборгованості 31 475 1 457
- інвестиції в асоційовані підприємства 14 184 2 892
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- реалізація необоротних активів 20 774 3 517
- реалізація фінансових інвестицій
56 272
- від продажу дочірніх підприємств 45 942 81 227
- отримані дивіденди і відсотки 55 118 15 749
- інше 389 544 298 513
Витрати всього, в тому числі 13 496 688 9 318 960
- собівартість реалізованої іноземної валюти 9 200 753 6 464 207
- дослідження та розробки 56 456 27 138
- собівартість проданих запасів 94 291 87 382
- сумнівні та безнадійні борги 76 000 75 855
- втрати від курсових та платіжних різниць 1 559 206 500 320
- собівартість реалізованих необоротних активів 25 364 3 331
- втрати від інвестування в асоційовані підприємства 1 680 619
- проценти за кредит 92 233 29 338
- податок на додану вартість 113 746 75 361
- благодійна допомога 22 190 18 968
- собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 214 074
- собівартість вибулих дочірніх підприємств 28 548 110 665
- утримання соціальної сфери та громадських організацій 192 776 116 768
- інше 2 033 445 1 594 934

Примітка 6
Нематеріальні активи
Структура та рух нематеріальних активів
(в тисячах українських гривень)
Найменування статті
Нематеріальні
активи
Вартість
Залишок на 31.12.14 р. 2448
Надійшло за рік 267
Вибуло за рік 3
Залишок на 31.12.15 р. 2712
Амортизація
Залишок на 31.12.14 р. 499
Нараховано за рік 329
Вибуло за рік
Залишок на 31.12.15 р. 828
Чиста балансова вартість на 31.12.14 р. 1949
Чиста балансова вартість на 31.12.15 р. 1884

Примітка 7
Основні засоби
2015 р.
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Структура та рух основних засобів
(в тисячах українських гривень)
Найменування статті
Будівлі
. споруди, передавальні пристрої
Машинита
обладнання
Транспортнізасоби
Інші
основні засоби
Всього
Первісна вартість
Залишок на 31.12.14 р. 2 533 334 3 166 755 327 439 1 440 847 7 468 375
Надійшло за рік 250 912 737 105 147 361 356 049 1 491 427
Вибуло за рік 111 849 15 859 84 153 60 986 272 847
Залишок на 31.12.15 р. 2 672 397 3 888 001 390 647 1 735 910 8 686 955
Знос
Залишок на 31.12.14 р. 474 808 1 003 902 126 205 643 046 2 247 961
Нараховано за рік 112 459 352 007 26 085 210 293 700 844
Надійшло за рік 4 470
4 470
Вибуло за рік 28 642 11 827 4 826 38 883 84 178
Залишок на 31.12.15 р. 563 095 1 344 082 147 464 814 456 2 869 097
Чиста балансова вартість на 31.12.14 р. 2 058 526 2 162 853 201 234 797 801 5 220 414
Чиста балансова вартість на 31.12.15 р. 2 109 302 2 543 919 243 183 921 454 5 817 858
В складі статті «Інші необоротні активи» враховується заборгованість по виданим авансам за
основні засоби та обладнання станом на 31.12.2015 року в розмірі 92 439 тис. грн., на 31.12.2014 р.
в розмірі 127 885 тис. грн.
За 12 місяців 2015 року основні засоби були придбані за кошти, а так само створені на
пiдприємствi. Вибуття основних засобів відбулося в наслідок лiквiдацiї в зв'язку з тим, що вони
перестали вiдповiдати критерiям визнання активом, а також у наслідок продажу, безоплатної
передачі.
ОСНОВНI ЗАСОБИ - враховані на балансi підприємства станом на 01.01.2015 року в сумі 7 468
375 тис. грн., станом на 31.12.2015 року в сумі 8 686 955 тис. грн. Надійшло ОЗ за 12 місяців
2015 року на суму 1 484 185 тис. грн., вибуло за 12 місяців - 272 847 тис. грн.
Чиста балансова вартість ОЗ на 01.01.2015 р. становила 5 220 414 тис. грн., чиста балансова
вартість ОЗ на 31.12.2015 року становить 5 817 858 тис. грн.
Первісна (переоцінена) вартість цілком амортизованих основних засобів які продовжують
використовуватися 415 091 тис грн.
Вартість основних засобів, отриманих у оперативну оренду складає – 268 421 тис.грн.
Підприємство має основні засоби, по яких існує обмеження прав власності первісною вартістю
114 374 тис.грн.
Вартість оформлених в заставу основних засобів – 1 323 820 тис.грн.
Нараховано амортизації по основним засобам за 12 місяців 2015 року на суму 700 844 тис. грн.
КОЕФIЦIЄНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ за 12 місяців 2015 року.
Коефiцiєнт зносу Коефiцiєнт оновлення Коефiцiєнт використання
0,211
0,096
0,996
будiвлi, споруди
0,346
0,233
0,991
машини та обладнання
0,377
0,450
0,938
транспортні засоби
0,269
0,176
0,976
iншi ОЗ
0,702
0,340
1,00
МНМА
Передано в операційну оренду основних засобів та інвестиційної нерухомості на суму 120 125 тис.
грн. З цієї суми передані ОЗ в оренду ДП “Гуляйпільський ремонтно-механічний завод” згідно
договору оренди № 0556/13-К(УСіСР) від 13.11.2012 р. на суму 6 122 тис.грн., ДП
“Гуляйпільський машинобудівний завод” згідно договору оренди № 0555/13-К(УСиСР) від
13.11.2012 р на суму 6 932 тис.грн., ДП “Лебединський моторобудівний завод” згідно договору
оренди № 0554/13-К(УСіСР) від 13.11.2012 р на суму 1 021 тис.грн., ПАТ “ТРК “Алекс” згідно
2015 р.
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договору оренди № 8165/15–К(УСіСР) от 01.05.2015 р. на суму 8 298 тис. грн., ДП “Завод 410
ЦА” згідно договору оренди № 4075/09-Д (УКПіІП) від 22.06.2009 р на суму 7 090 тис. грн.,
ЗЗПТ “Мотор Січ” згідно договору оренди Д1540/07-К(ОСАІ) від 01.02.2007 р. на суму 4 005 тис.
грн., ТОВ “Співдружність-Сервіс” згідно договорів оренди № 11624/13-К(УСиСР) та № 11625/13К(УСіСР) від 01.09.2013 р. на суму 8 733 тис. грн., ТОВ «Твінс-Сервіс ЛТД” згідно договору
оренди №5983/15-К від 19.03.2015 р. на суму 2 402 тис. грн., ТОВ «Клініка Мотор Січ” згідно
договорів оренди № 1042/15-к та № 1043/15-к від 12.12.2014 р. на суму 2 937 тис.грн. та згідно
договору оренди № 9041/13-к (УСіСР) від 01.08.2013 року на суму 4 015 тис. грн., ТОВ
“Вертольоти Мотор Січ” згідно договору № 13607/14- К(УВП) від 28.11.2014 року на суму 19 878
тис. грн., ВАТ “Оршанський Авіаремонтний завод” згідно договору № 130071/13-К(УГМ) від
10.12.2013 р. на суму 4660 тис. грн., ПКФ “Полімер” М. Запоріжжя згідно договору № 2497/11К(УГМ) від 01.02.2011 р. на суму 438 тис. грн., ТОВ “ВіАЗ” згідно договорів оренди № 7561/15К(УСиСР) від 21.04.2015 р.та № 7615/15-К(УСиСР) від 22.04.2015 р. на суму 5 060 тис. грн., та
решта іншим дрібним орендарям.
Основні засоби орендовані на суму 268 421 тис.грн., в тому числі у ТДВ СК “Мотор-Гарант” за
договором № 11-А (УСіСР) від 15.11.2013 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.
Основні засоби орендовані у ТОВ “Гранум Еліт” згідно договору № 3820/15-Д (УСіСР) від
09.02.2015 року на суму 13 464 тис грн., згідно договору № 3819/15-Д (УСіСР) від 09.02.2015 року
на суму 19 971 тис. грн., та згідно договору № 3822/15-Д (УСіСР) від 09.02.2015 року на суму 29
462 тис. грн., та договору № 3821/15-Д (УСіСР) від 09.02.2015 року на суму 313 тис. грн. ОЗ на
суму 205 тис. грн. орендовані згідно договору № 1038/06-Д (МСЧ)/01 від 18.01.2006 р. у
комунальної установи “Центральна районна лікарня Шевченківського району”. Договір
безстроковий. Також основні засоби орендовані у ТОВ “Велес Запоріжжя 2012 ” згідно договору
оренди № 9801/14-Д/УСіСР від 16.07.2014 року на суму 7 823 тис. грн., згідно договору оренди №
9804/14-Д/УСіСР від 16.07.2014 року на суму 3 864 тис. грн. та договору оренди № 9805/14Д/УСіСР від 16.07.2014 року на суму 636 тис. грн. Згідно договору оренди № 3-ОР від 02.12.2013
року орендовані основні засоби у ПП “Азов Трейд-XXI” на суму 5915 тис. грн. У ТОВ “ТераГарант” згідно договору № 3874/15-Д(УСіСР) від 31.12.2014 року орендовані ОЗ на суму 12177
тис. грн., та у Регіонального відділення Фонду Державного майна України в Запорізькій області
згідно договору № 3085(УСіСР) від 29.03.2013 р. орендовані основні засоби на суму 1 634тис. грн.
Згідно договору оренди № 6447/14-Д(УГЕ) від 23.05.2014 року з Департаментом комунальної
власності та приватизації Запорізької міської ради орендовані основні засоби на суму 117 388 тис.
грн., та договором № 1009/13-Д/УСіСР від 01.01.2013 року з ПАТ “ТЕХІНВЕНТ” на суму 1 689
тис. грн. Та договори з іншими орендодавцями.
Примітка 8
Об’єднання бізнесу
За результатами перевірки гудвілу, який було визнано при придбанні MOTOR SICH BRASIL
LTDA, з огляду на отриманий підприємством збиток у звітному періоді, Група дійшла висновку,
що відновлювальна вартість активів підприємства, як одиниці, що генерує грошові кошти, менша
від їх балансової вартості, внаслідок чого було визнано зменшення корисності гудвілу на суму
736 тис. грн.
Примітка 9
Інвестиції в асоційовані підприємства
Група володіє корпоративними правами інших підприємств. Суб’єкт господарювання, частка
голосів групи в якому дорівнює або перевищує 20% (і не є контрольною) класифікується як
асоційований. Облік інвестицій в такий суб’єкт господарювання здійснювався за методом участі в
2015 р.
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капіталі – інвестиція визнавалася в балансі за вартістю придбання і надалі збільшувалася чи
зменшувалася на частку Групи в прибутках чи збитках асоційованого підприємства.
Сукупні показники фінансового стану та результатів діяльності за звітний період асоційованих
підприємств подано нижче:
(в тисячах українських гривень)
(тис. грн.)
Звітний рік
Активи
Капітал
Зобов
'язання
вартість
Частка
в прибутку (збитку)

Виручка

Прибуток
(збиток)

Балансова

ЗАТ "Двигуни"Владимир Климов-Мотор Сич" (РФ) - 20%
2014 рік 38 976 15 228 23 748 24 591 2 476 3 046 495
2015 рік 50 894 21 800 29 094 37 823 5 252 4 359 1 050
ПАТ"Мотор-Банк" - 32,7%
2014 рік 512 496 129 260 383 236 48 888 4 738 38 442 1 549
2015 рік* 526 706 169 002 357 704 64 873 39 757 51 439 13 001
ЗАТ"Енерго-Сервіс" (РФ) - 49%
2014 рік 37 923 9 698 28 225 266 695 7 084 4 752 3 471
2015 рік 33 622 8 895 24 727 290 312 -1 645 4 359 -806
ТОВ"Січ технології" - 20%
2014 рік 6 561 5 100 1 462 4 346 -1 489 1 020 -298
2015 рік 5 522 4 928 595 0 -172 986 -34
ЗАТ"Дубненські мотори" (РФ) - 24,9%
2014 рік 14 712 14 687 25 0 0 3 657 0
2015 рік 15 961 15 960 1 0 -2 3 974 0
Консорціум "Газотранспортні технології " - 50%
2014 рік 5 083 1 427 3 656 0 -95 714 -55
2015 рік 5 072 1 413 3 658 0 -14 707 -7
ТОВ "Авиаремонт-МС" (РФ) - 24%
2014 рік 19496 5303 14193 91364 3509 1 273 842
2015 рік 3501 2296 1208 3796 -3468 550 -832
ТОВ "Міжнародний інженерний центр ОДК" - 49%
2014 рік 2 -4 6 0 -7 0 0
2015 рік 550 269 281 1 172 276 133 133
Всього:
2014 рік
2015 рік

52 904
66 507

* показники подано згідно звітності банку за 9 місяців 2015 року
ВИБУТТЯ ПІДПРИЄМСТВ
Протягом звітного року материнське підприємство здійснило відчуження інструментів власності
та втратило контроль у дочірньому підприємстві MOTOR SICH MIDDLE EAST. Внаслідок
продажу Група також втратила контроль у ТОВ "Вертольоти Мотор Січ", в якому материнське
підприємство опосередковано володіло 45% часток. Доходи від продажу дочірнього підприємства
визнано в статті «Інші доходи», частку Групи в чистих активах дочірніх підприємств, що вибули,
відображено в статті «Інші витрати» Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід).
(тис. грн)
Найменування
2015 р.

Реалізована
частка, %
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Дохід

Витрати

Фінансовий
результат

MOTOR SICH MIDDLE EAST 100% 45 942 28 548 16 994
ТОВ "Вертольоти Мотор Січ" 45%
Збережену частку 10% у ТОВ «Вертольоти Мотор Січ» Група відображає за справедливою
вартістю у складі довгострокових фінансових інвестицій.

Примітка 10
Фінансові активи, доступні для продажу
Група
оцінювала акції та частки, доступні для продажу, за справедливою вартістю на основі
відомостей щодо угод на ринку. Акції та частки, щодо яких відсутній активний ринок Група
обліковувала за собівартістю з урахуванням збитків від зменшення корисності. Корисність активу
визначалася на основі оцінки ймовірності отримання економічних вигод від його утримання чи/та
продажу.
Примітка 11
Фінансові активи, утримувані до погашення:
Група володіє наступними борговими цінними паперами, утримуваними до погашення, які
обліковувалися за амортизованою вартістю:
(в тисячах українських гривень)
Найменування емітента
на
31.12.2015 р.
на
31.12.2014 р.
Облігації внутрішньої державної позики 28 283 34 273
Інші - -

Примітка 12
Інвестиційна нерухомість
(в тисячах українських гривень)
Найменування статті 31.12. 2014 р.
Надійшло
з основних засобів
амортизації 31.12. 2015 р.
Первісна вартість 34 015 996
35 011
Амортизація 4 879
1 675 6 554
Залишкова вартість 29 136 996 0 1 675 28 457

Примітка 13
Запаси
(в тисячах українських гривень)
2015 р.
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Вибуло

Нараховано

Найменування показника
на
31.12.2015 р.
на
31.12.2014 р.
Виробничі запаси 3 365 629 2 030 754
Незавершене виробництво 6 597 180 4 741 715
Готова продукції 552 776 439 854
Товари 17 687 12 226
Всього 10 533 272 7 224 549
Примітка 14
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість
(в тисячах українських гривень)
Найменування показника
на
31.12.2015 р.
на
31.12.2014 р.
Торгівельна дебіторська заборгованість 910 190 894 429
Розрахунки з бюджетом 281 971 301 546
Аванси видані 871 206 993 719
Інша поточна дебіторська заборгованість 154 436 106 129
Всього 2 217 803 2 295 823
Дебіторська
заборгованість підприємства не має забезпечення.

Примітка 15
Грошові кошти
(в тисячах українських гривень)
Найменування показника
на
31.12.2015 р.
на
31.12.2014 р.
Готівка 804 11 628
Поточні рахунки у банках 1 115 118 557 638
Інші рахунки в банку 34 017 34 886
Грошові кошти в дорозі 30 334 73 468
Еквіваленти грошових коштів 93 147 272 883
Всього 1 273 420 950 503
Кошти підприємства включають кошти в банках, готівку коштів в касах, грошові документи і
еквіваленти грошових коштів, не обмежених у використанні.
Примітка 16
Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капітал складався з 2 077 990
простих акцій номінальною вартістю 135 грн.
Державні субсидії
Використання вивільнених коштів в результаті застосування пільг з податку на прибуток
підприємства, що застосовувались згідно законодавства про державну підтримку підприємств.
2015 р.
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Вивільнені кошти були спрямовані за такими напрямками:
(в тисячах українських гривень)
Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Погашення кредитів банків, отриманих з метою придбання обладнання для технічного
переоснащення виробництва та модернізації підприємства 37 969 22 202
Сплата процентів по кредитам, отриманими під придбання основних засобів 1 141 1 067
Понесення витрат на проведення науково - дослідних робіт 14 968 11 880
Понесення витрат, пов'язаних зі збільшенням обсягів виробництва 97 960
Оплата обладнання та робіт, придбаних з метою технічного переоснащення та модернізації
виробництва 102 085 261 527
Разом 156 163 394 636
Примітка 17
Короткострокові та довгострокові позики
Короткострокові позики станом на 31 грудня 2015 року представлені позиками банку в сумі 601
461 тис. грн., на 31 грудня 2014 року – 494 668 тис. грн. Довгострокові позики станом на 31
грудня 2015 року – 17 878 тис. грн., на 31 грудня 2014 року – 23 148 тис. грн.
Фінансова оренда
Підприємство не має договорів про фінансову оренду.

Примітка 18
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
(в тисячах українських гривень)
Найменування показника
на
31.12.2015 р.
на
31.12.2014 р.
Короткострокові кредити банків 601 461 494 668
Векселі видані 103 367
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 40 329 86 950
Торговельна кредиторська заборгованість 577 997 593 987
Розрахунки з бюджетом 1 300 155 15 517
Розрахунки зі страхування 34 439 38 858
Заробітна плата 89 337 78 133
Одержані аванси 2 518 833 2 578 185
Розрахунки з учасниками 19 968 49 768
Поточні забезпечення 60 369 33 269
Доходи майбутніх періодів 1 168 1 326
Інші поточні зобов’язання 32 142 16 089
Всього 5 276 301 3 987 117
Умовні зобов’язання
Судові позови – в 2015 році а досудовому і судовому порядку по господарським,
адміністративним і цивільним справам були стягнуті грошові кошти на користь підприємства.
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Керівництво
вважає, що Група не понесе істотних збитків (при тому, що стягнення були на
користь Групи) відповідно, резерви у фінансовій звітності не створювались.
Оподаткування – в наслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому
зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику,
що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне
тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Групи, ймовірно, що Група
змушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути
на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий
рівень цін та угоди. На думку керівництва, Група сплатила усі податки, тому фінансова звітність
не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними
податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище - Група здійснює свою основну діяльність на території України. Закони
та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко
змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які
вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу
Групи. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив
на реалізацію активів Групи, а також на здатність Групи сплачувати заборгованості згідно строків
погашення.
Керівництво Групи провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації
визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Група ще досі знаходиться під
впливом нестабільності, вказаної вище.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів – внаслідок
ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що
склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за
їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Групи. Ступінь повернення цих активів в
значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Групи.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості Групи визначається на підставі обставин та
інформації, які наявні на дату балансу.
Розкриття інформації про пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:
- підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або
ж перебувають під спільним контролем разом з Підприємством;
- асоційовані компанії;
- спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником:
- члени провідного управлінського персоналу Підприємства;
- близькі родичі;
- компанії, що контролюють Підприємства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий
відсоток голосів у Підприємстві;
- програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Групи, або будь – якого іншого
суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Підприємства.
Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Групи включають торгову кредиторську заборгованість,
банківські кредити, цінні папери. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення
коштів для фінансування операцій Групи. Група має інші фінансові інструменти, такі як торгова
дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові депозити.
Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик - Група укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними
сторонами. Операції з новими контрагентами здійснюються на основі попередньої оплати.
Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику,
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пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні
для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю дефолту
контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.
Ризик ліквідності – Група здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної
ліквідності. Група аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та
іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної
діяльності.
Валютний ризик - Валютний ризик визначається як ризик того. Що вартість фінансового
інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Група контролює валютний
ризик шляхом управління валютною позицією.
Управління капіталом – відносно управління капіталом основною метою Групи є забезпечення
нормального рівня достатності капіталу. Група здійснює контроль за капіталом за допомогою
коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на
суму капіталу та чистої заборгованості. Коефіцієнт фінансового важеля станом на 31 грудня 2015
року складає 31 %.
Цю фінансову звітність затверджено Зборами акціонерів, протокол № 23 від 24 березня 2016 року.
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Приватне підприємство аудиторська фірма
аудитора - фізичної особи - підприємця) "ЗапоріжАудит.Податки.Право"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

13625523

69063, м.Запоріжжя, пров.Тихий,8

0057 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата , ,
видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо консолідованої фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР СІЧ»
за 2015 рік
Акціонерам АТ «МОТОР СІЧ»,
Голові ради директорів АТ «МОТОР СІЧ» для надання до НКЦПФР.
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР
СІЧ» (скорочена назва - АТ «МОТОР СІЧ»; код по ЄДРПОУ - 14307794, місцезнаходження - 69068, м. Запоріжжя, пр.
Моторобудівників, 15), що додається, яка включає консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) станом на
31.12.2015 р., консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) і консолідований звіт про рух
грошових коштів за рік, який закінчився 31.12.2015 р., консолідований звіт про власний капітал за 2015 рік, а також
стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», міжнародних стандартів
аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті
незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»,
710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», інших міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у
консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання
суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання консолідованої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
АТ «МОТОР СІЧ» застосовує не передбачений вимогами МСФЗ метод нарахування амортизації основних засобів,
первісна вартість яких не перевищує 2 500 грн. Залишкова вартість таких основних засобів станом на 31.12.2014 року
орієнтовно становить 72,7 млн. грн., а на 31.12.2015 року - 94,4 млн. грн. Суму необхідного зносу таких основних
засобів за 2014, 2015 роки не можна визначити, тому що вибір метода амортизації має здійснюватись управлінським
персоналом АТ «МОТОР СІЧ» і тому що ми не змогли отримати необхідну для розрахунку амортизації інформацію
(в тому числі, інформацію щодо початку експлуатації конкретних об’єктів таких основних засобів).
При складанні консолідованої фінансової звітності за 2014 рік в порушення вимог МСФЗ 10 «Консолідована
фінансова звітність» щодо необхідності виключення внутрішньогрупових доходів та витрат по операціям між
суб’єктами господарювання групи. Ідентифікована сума нереалізованого прибутку по внутрішньогруповим операціям,
на яку, станом на 31.12.2014 року, треба було зменшити показники вартості активів (запасів, довгострокових
фінансових інвестицій та основних засобів) та на яку треба було зменшити показники статей власного капіталу
(нерозподіленого прибутку та неконтрольованої частки), склала близько 68 млн. грн. Внаслідок не виправлення
зазначених вимог порівняльна інформація та вхідні залишки у консолідованій фінансовій звітності за 2015 рік
викривлені.
Внаслідок несвоєчасного відображення у бухгалтерському обліку поточних операцій звітного періоду з придбання
товарів, робіт, послуг показники консолідованої фінансової звітності АТ «МОТОР СІЧ» були викривлені наступним
чином: станом на 31.12.2014 р. занижено кредиторську заборгованість приблизно на 14 млн. грн., а станом на
31.12.2015 р. – приблизно на 11 млн. грн. Це несвоєчасне відображення призводить також до відповідного
викривлення вартості запасів, витрат періоду та завищення фінансового результату. Точне визначення сум зазначених
відхилень є не можливим, внаслідок відсутності на момент завершення аудиту інформації про повну вартість,
характеристики та постачальників всіх несвоєчасно відображених товарів, робіт, послуг.
АТ «МОТОР СІЧ» застосовує в 2015 році не передбачений вимогами МСБО 16 «Основні засоби» порядок
відображення витрат на поліпшення основних засобів, коли подальші витрати на поліпшення основних засобів
відображаються в залежності від вартісного показника таких поліпшень (500 тис. грн.) без врахування критеріїв
визнання активу. Наслідком застосування такого підходу стало заниження вартості основних засобів, завищення
витрат періоду та відповідне заниження фінансового результату. Точне визначення сум зазначених відхилень є не
можливим, внаслідок відсутності на момент завершення аудиту технічних та економічних висновків про характер
здійснених поліпшень основних засобів.
Внаслідок порушення вимог МСБО 38 «Нематеріальні активи» щодо повноти формування первісної вартості
нематеріальних активів, була занижена первісна вартість нематеріальних активів на 14 млн. грн., занижена
амортизація і занижено фінансовий результат за 2015 рік. Точне визначення сум зазначених відхилень є не можливим,
внаслідок відсутності інформації щодо строку корисної експлуатації таких нематеріальних активів.
Всупереч вимогам параграфів 17 - 18 МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони» у консолідованій
фінансовій звітності не розкрито інформацію про характер відносин з пов'язаними сторонами, а також інформацію
про здійснення таких операцій та залишки наявної заборгованості в розрахунках з пов’язаними сторонами.
Решта відхилень від встановленого МСФЗ порядку відображення окремих господарських операцій у консолідованій
фінансовій звітності, які було виявлено під час проведення аудиторської перевірки, мають обмежений вплив на
консолідовану фінансову звітність в цілому і є несуттєвими.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовнопозитивної думки», консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий
стан АТ «МОТОР СІЧ» станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за 2015 рік,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: приватне підприємство аудиторська фірма «Запоріжаудит. Податки. Право»; ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ: 13625523; місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, провулок Тихий, будинок 8, телефон (факс):
(061) 764-22-83; дата державної реєстрації 21.01.1994 р.; номер запису до ЄДР 1 103 145 0000 029324; свідоцтво про
внесення до Реєстру аудиторських фірм: № 0057 від 26 січня 2001 року, термін дії Свідоцтва продовжено до
29.10.2020 р.
Дата і номер договору на проведення аудиту: Договір № 2729/09-Д від 10 квітня 2009 року, додаткова угода № 1 від
31 травня 2011 року до договору № 2729/09-Д від 10 квітня 2009 року.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 01 липня 2015 по 25 квітня 2016 року.
Директор ПП АФ "Запоріжаудит. Податки. Право",
аудитор
Л.Ю. Білюшова
(сертифікат серії "А" № 000053 від 23.12.1993 р., строк дії продовжено до 23.12.2017 р. рішенням АПУ від 01.11.2012
р. № 260/2)
аудитор
Т.Б. Куксова
(сертифікат № 007186 від 30.07.2014 р., строк дії до 30.07.2019 р.)
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Дата аудиторського звіту: 25 квітня 2016 року.
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