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Примітки до консолідованої фінансової звітності АТ „МОТОР СІЧ” за рік, що 

закінчився 31 грудня 2017 року. 

 

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 2017 р. середня кількість працівників Групи становила  25 445  

чоловік.  

Станом на 31 грудня 2017 р. (облікова дата складання реєстру власників іменних 

цінних паперів) акціями підприємства володіли: 

 

                                                             Чисельність      Кількість акцій (шт.)                  %                                 

Юридичні особи                                        165                    1 761 590                        84,7737 

Фізичні особи                                         4 675                        253 661                       12,2070 

Депозитарні заклади,                                 8                             62 739                          3,0192 

які не надали  інформацію щодо власників цінних паперів   

Разом:                                                     4 848                   2 077 990                            100,00 

                  

Інформація  щодо структурних підрозділів Групи: 

 

Сніжнянський машинобудівний завод   м. Сніжне 
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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 

Вінницький авіаційний завод м. Вінниця 

Представництво в Індії  м. Делі 

Представництво в Білорусі м. Мінськ 

Представництво в м. Москва 

 

Інформація  щодо дочірніх підприємств Групи: 

 

Назва 

Сукупна частка АТ „МОТОР 

СІЧ” з урахуванням 

опосередкованої частки 

інших підприємств Групи 

станом на 31.12.2017 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 
100,000 

Виробництво радіаторів і котлів 

центрального опалення 
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"Мотор Січ" 

ТОВ «ВКП Гандбольний 

клуб «Мотор» 
100,00 Оптова торгівля одягом і взуттям 

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 

ВАТ «Оршанський 

авіаремонтний завод"        
59,5032 

Виробництво і ремонт 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 «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 

Унітарне підприємство 

«АК «Орша Ейр» 
59,5032 

Пасажирський авіаційний 

транспорт 

 

                        

Основні положення облікової політики 

 

Основа підготовки інформації. Цю консолідовану фінансову звітність складено за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі – МСФЗ) станом на 

31 грудня 2017 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 
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міжнародної фінансової звітності в редакції, що оприлюднена на сайті Міністерства фінансів 

України станом на 31.12.2017 р.  

Компоненти консолідованої фінансової звітності станом на 31.12.2017 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 політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. 

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 керувалися 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». 

 

Застосування нових і змінених стандартів та інтерпретацій 

Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які були 

видані, але не враховувались на дату випуску фінансової звітності Групи. 

  В цей перелік включені стандарти, інтерпретації та роз'яснення, які потенційно 

можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або фінансові показники Групи.   

     МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

 У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і 

замінює МСФЗ (IFRS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні 

редакції МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, 

знецінення та обліку хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання 

порівняльної інформації не є обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплинуло на 

класифікацію та оцінку фінансових активів Групи, але не вплинуло на класифікацію та 

оцінку фінансових зобов'язань.  

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» виданий в травні 2014 р. 

передбачає модель, яка включає п`ять етапів, яка буде застосовуватися у відношенні до 

виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, яка 

дорівнює відшкодуванню, право на яке суб’єкт господарювання очікує отримати в обмін на 



-5- 

передачу товару або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі  

вимоги МСФЗ до визнання виручки. Буде вимагатися повне ретроспективне застосування 

або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються з 1 

січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. МСФЗ 

(IFRS) 15 містить  більш ретельні вимоги до представлення та розкриття інформації, ніж 

діючі МСФЗ. Вимоги до представлення вносять значні зміни в  існуючу практику та значним  

чином збільшують обсяг інформації, яка вимагається до розкриття в фінансовій звітності. 

Групою не здійснювалась оцінка можливого впливу змін щодо обліку виручки на фінансову 

звітність. 

Поправки в МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IАS) 28  «Продаж або внесення активів 

угодах між інвестором  або його асоційованою компанією або спільним підприємством» 

розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МБФО (IАS) 28 в частині обліку втрати 

контролю над дочірнім підприємством, яке продається асоційованій організації або 

спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз`яснюють, що прибуток або 

збиток, який виникає в результаті продажу або внеску активів, які представляють собою 

бізнес згідно визначенню в МСФЗ (IFRS) 3 в угоді між інвестором та його асоційованою 

компанією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або 

збиток, який виникає в результаті продажу або внеску активів, які не представлять собою 

бізнес, визнаються тільки в межах частки участі, що є у інших, ніж організація, інвесторів в 

асоційовану компанію або спільне підприємство. Рада  по МСФЗ перенесла дату набуття 

чинності даних поправок на невизначений строк, однак суб’єкт господарювання, який 

застосовує дані поправки достроково, повинний застосовувати їх перспективно. Група 

очікує, що вказані поправки суттєво не вплинуть на її фінансову звітність. 

Поправки до  МСБО (IАS) 7  «Ініціатива в сфері розкриття інформації» 

Поправки до МСБО (IАS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради по 

МСФЗ в сфері розкриття інформації та потребують, щоб організація розкривала інформацію, 

яка дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов`язаннях, зумовлених 

фінансовою діяльністю, включаючи такі зміни, обумовлені грошовими потоками, так і зміни, 

що не обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок суб’єкти 

господарювання не зобов`язані представляти порівняльну інформацію за попередні періоди. 

Дані поправки набули чинності для  річних періодів, починаючи з 1 січня 2017 року або 

після цієї дати. Застосування даних поправок потребує розкриття групою додаткової 

інформації. Групою не здійснювалась оцінка можливого впливу поправок на фінансову 

звітність. 

Поправки до  МСБО (IАS) 12  «Визнання відстрочених податкових активів у 

відношенні нереалізованих збитків» 
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Поправки роз`яснюють що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує 

податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, напроти якого вона може 

робити вирахування при відновленні такої  вирахуваної тимчасової різниці. Крім того  

поправки містять вказівки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати 

майбутній прибуток до оподаткування, та перелічені обставини, при яких прибуток до 

оподаткування може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, яка перевищує їх 

балансову вартість. Суб’єкти господарювання повинні застосовувати дані поправки 

ретроспективно. Однак при початковому застосуванні поправок зміна власного капіталу на 

початок найбільш раннього порівняльного періоду може бути визнано у складі 

нерозподіленого прибутку на початок періоду (або у складі іншого компонента власного 

капіталу відповідно) без розподілу змін між  нерозподіленим прибутком та іншими 

компонентами власного капіталу на початок періоду. Суб’єкти господарювання, які 

застосовують таке звільнення повинні розкрити такий факт.  

Дані поправки набули чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2017 року або 

пізніше цієї дати.  

Очікується, що данні поправки не здійснять впливу на фінансову звітність Групи. 

Поправки до  МСФЗ (IFRS) 2  «Класифікація та оцінка операцій по виплатам на 

основі акцій». Рада по МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплата на основі 

акцій», в яких розглядаються три основних аспекти:  

- вплив умов переходу прав на оцінку операцій по виплатам на основі акцій з розрахунком 

грошовими коштами;  

- класифікація операцій по виплатам на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі 

для зобов`язань по податку, утримуваному у джерела;  

- облік змін умов операцій по виплатам на основі акцій, в результаті якого операція перестає 

класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами та починає 

класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. При прийнятті 

поправок суб’єкти господарювання не повинні перераховувати інформацію за попередні 

періоди, однак допускається ретроспективне застосування, при умові застосування поправок 

у відношенні всіх трьох аспектів та врахуванні інших критеріїв. Поправки вступають в дію 

для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше цієї дати.  

На даний час Група оцінює можливий вплив даних поправок на свою фінансову звітність. 

МСФЗ (IFRS) 16  «Оренда»  

МСФЗ (IFRS) 16   був виданий в січні 2016 року та замінює собою МСБО (ІАS) 17  

«Оренда», роз’яснення КРМФО (IFRІС) 4 «Визначення наявності в угодах ознак оренди», 

роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда-стимули» та роз’яснення ПКР (SIC) 27 

«Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16   
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встановлює принципи визнання, оцінки, представлення та розкриття інформації про оренду 

та вимагає, щоб орендатори відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі 

обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому МСБО (ІАS) 17 для фінансової 

оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендаторів – у відношенні 

оренди активів з низькою вартістю (наприклад персональних комп’ютерів)  та 

короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку 

оренди орендатор буде визнавати зобов’язання у відношенні орендних платежів (тобто 

зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим 

активом впродовж терміну оренди(тобто актив у формі права користування). Орендатори 

зобов’язані будуть визнавати відсотковий дохід із зобов’язань по оренді окремо від витрат по 

амортизації активу у формі права користування. Орендатори також повинні будуть 

переоцінювати зобов’язання по оренді при настанні  визначеної події (наприклад зміни 

строків оренди, зміни майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, 

які використовуються для визначення таких платежів). В більшості випадків орендатор буде 

враховувати суми переоцінки зобов’язань по оренді в якості корегування активу в формі 

права користування.  

Порядок обліку для орендодавця у відповідності до МСФЗ (IFRS) 16 практично не 

змінюється у порівняння з діючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавці будуть 

продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж самі принципи класифікації, що 

існують в МСБО (IАS) 17, відокремлюючи два різновиди оренди: операційну та фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців та орендарів розкриття більшого 

обсягу інформації у порівняння МСБО (IАS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16   набуває чинності у відношенні для річних періодів, які починаються з 

січня 2019 року або пізніше цієї дати. Допускається дострокове застосування, але не раніше 

застосування суб’єктом господарювання МСФЗ (IFRS) 15. Орендатор може застосувати цей 

стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного 

підходу.  

В 2018 році Група планує оцінити можливий вплив МСФО (IFRS) 16   на  свою фінансову 

звітність. 

 

 

Звіряння власного капіталу та прибутку 

Узгодження власного капіталу станом на 31.12.2016 року представлено наступним 

чином: 

                                                                                                       (в тисячах українських гривень)  
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Стаття Код  

На кінець 

попереднього 

періоду 

Корегу

вання 

На 

початок 

2017 року 

Пояснення до корегування 

статей 

  

Основні засоби: 1010  6 443 786  564  6 444 350 Виправлення помилки при 

визнанні МНМА 

первісна вартість 1011  10 314 752  80  10 314 832 Виправлення помилки при 

визнанні МНМА 

знос 1012 (3 870 966 )   484 (3 870 482 )  Виправлення помилки при 

нарахуванні зносу МНМА 

Довгострокові 

фінансові інвестиції 

які обліковуються за 

методом участі в 

капіталі інших 

підприємств 

1030 27 082 8 096 35 178 Корегування вартості інвестиції 

в асоційоване підприємство 

Виробничі запаси 1101  3 816 055 (546 )   3 815 509 Виправлення помилки при 

відображення в обліку 
матеріалів 

Незавершене 

виробництво 

1102  8 401 944 105 244  8 507 188 Виправлення помилки при 

корегуванні статей на вплив 

внутрішньо групових операцій 

та при визнанні запасів 

Готова продукція 1103 958 682 11 248 969 930 Виправлення помилки при 

відображенні в обліку готової 

продукції 

Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

1125  1 125 428 ( 4 295 )   1 121 133 Корегування дебіторської 

заборгованості у зв'язку з 

находження відомостей про 

господарські операції 

попередніх періодів 

Інша поточна 

дебіторська 
заборгованість 

1155 322 801  8 322 809 Корегування дебіторської 

заборгованості у зв'язку з 
находження відомостей про 

господарські операції 

попередніх періодів 

Інші оборотні активи 1190 110 351 5 059 115 410 Відображення податкового 

кредиту з ПДВ у зв'язку з 

надходження відомості про 

операції придбання минулих 

періодів 

Додатковий капітал 1410 491 729 10 428 502 157 Вплив корегувань статей активів 

і зобов'язань, виражених в 

іноземній валюті, на накопичені 

курсові різниці. Корегування 

додаткового капіталу від 
інвестиції в асоційоване 

підприємство. 

Накопичені курсові 

різниці 

1412 74 358 10 414 84 772  Вплив корегувань статей 

активів і зобов'язань, виражених 

в іноземній валюті, на 

накопичені курсові різниці. 

Нерозподілений 

прибуток (непокритий 

збиток) 

1420  15 369 225 36 356  15 405 581 Вплив корегувань статей активів 

і зобов'язань на контрольовану 

частку накопиченого прибутку 

Неконтрольована 

частка 

1490 ( 79 694 )  16 042 ( 63 652 )  Вплив корегувань статей активів 

і зобов'язань дочірніх 

підприємств на неконтрольовану 

частку капіталу 

Інші довгострокові 

зобов'язання 

1515  1 734 821  536  1 735 357 Виправлення помилки при 

відображенні довгострокової 

кредиторської заборгованості. 

Цільове фінансування 1525 914 902  64 914 966  Корегування величини 
зобов’язань за виплатами 

мобілізованому працівнику 
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Поточна кредиторська 

заборгованість за: 

         

товари, роботи, 

послуги 

1615 632 068 29 328 661 396 Корегування кредиторської 

заборгованості в зв'язку з 

надходження відомостей про 

операцію придбання минулого 

періоду 

розрахунками з 

бюджетом 

1620 186 335 (140 )  186 195 Корегування зобов'язань перед 

бюджетом за результатами 

звіряння з органами ДФС 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 
одержаними авансами 

1635  2 752 056 29 221  2 781 277 Виправлення величини 

отриманих авансів у зв'язку з 
припиненням визнання доходу 

від реалізації минулого періоду 

Інші поточні 

зобов'язання 

1690 20 588 3 544 24 132 Корегування зобов'язань з ПДВ 

минулих періодів 

 

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 
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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 звітний рік. 

Суттєві статті звітності дочірніх підприємств, які при підготовці фінансової звітності 

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 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. 
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Нематеріальні активи. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від 

зменшення корисності.   

Всі нематеріальні активи, придбані, отримані або створені, але не введені в 

експлуатацію, відображаються на рахунку капітальних інвестицій у придбання (створення) 

нематеріальних активів. Після початку їхнього фактичного використання нематеріальні 

активи відображаються на рахунку нематеріальних активів. 

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). 

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 6 000 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. Витрати на капітальний ремонт, 

реконструкцію та модернізацію, які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід 

відображаються в збільшення вартості такого об’єкта основних засобів або його 

компонентів.    

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до 

строків корисної служби, встановленими технічним персоналом підприємства. 

Використання прямолінійного методу припускає, що економічні вигоди від 

використання основних засобів розподіляються рівномірно в кожний період нарахування 

амортизації. 

Нарахування амортизації на придбаний актив починається з наступного місяця з 

моменту введення активу в експлуатацію. 
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На землю амортизація не нараховується. 

Малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА) вважаються об’єкти 

вартістю менше 6 000 грн. і строком корисного використання більше одного року. 

На об’єкти, що відносяться до МНМА, використовуваних для потреб основного 

виробництва, нараховується амортизація методом суми одиниць продукції.  

По іншим  об’єктам вартість МНМА до 6 000 тис. грн., для цілей складання фінансової 

звітності, визнається несуттєвою і витрати на придбання або створення таких МНМА 

визнаються витратами періоду в місяці введення зазначених об’єктів 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. 

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 оцінюється за її собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності, тобто за вимогами 

МСБО 16.  

Витрати на поточне обслуговування, ремонт і утримування інвестиційної нерухомості 

вважаються витратами періоду.  

Амортизація інвестиційної нерухомості розраховується прямолінійним методом 

відповідно до строків корисної служби, установленим технічним персоналом Підприємства. 

Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди 

передаються в основному всі ризики й вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда 

відповідає одному із критерії визнання певному МСБО 17 "Оренда". Всі інші види оренди 

класифікуються як операційна оренда. 

Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами Групи по 

справедливій вартості або дисконтованій вартості мінімальних орендних платежів на дату 

одержання. Відповідна заборгованість включається в баланс як зобов'язання по фінансовій 

оренді з поділом на довгострокову й короткострокову  заборгованість.  

Фінансові витрати визначаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Відсоток визначається по встановленому орендодавцем у договорі оренди, або як ставка 

можливого залучення. Фінансові витрати включаються у звіт про фінансові результати 

протягом відповідного періоду оренди. 
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Орендні платежі по операційній оренді відображаються у звіті про фінансові результати на 

пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди.  

У випадку надання в операційну оренду майна Групи, суми, що підлягають одержанню від 

орендаря, відображаються як інший операційний доход у сумі нарахованих поточних  

платежів. 

 

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 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.  

Група визнає таки категорії фінансових інструментів: 

 фінансовий актив, доступний для продажу; 

  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.  
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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 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 2017 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. 



-16- 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та 

являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових 

різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням 

ймовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть 

бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість 

відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у 

якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, 

достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу 

повністю або частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, 

будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.  

Група визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в 

прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій 

або подій, яки визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.  

Група визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до 

статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому 

періоді. 

 

Виплати працівникам. План з встановленими внесками.  

Група сплачує встановлені законодавством внески в фонди пенсійного та соціального 

страхування на користь своїх працівників. Внески розраховуються як процент від поточної 

валової суми заробітної плати та включаються у витрати під час визнання відповідних  

зобов’язань по сплаті цих внесків.  

 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. 

Актуарний збиток за пенсійним планом відображено у складі іншого сукупного 

доходу з подальшим  віднесенням із складу додаткового капіталу до нерозподіленого 

прибутку. 

 

Доходи та витрати. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід 

від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження 
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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 2017 2016 

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг 15 150 429 10 546 323 

в т.ч.     

- виробництво, ремонт, обслуговування авіаційної 

техніки 

12 558 057 8 619 778 

- запчастини, товари загально технічного 

призначення 

1 481 860 1 219 510 

- товари народного споживання 135 348 98 116 

- інші товари, роботи, послуги 975 164 608 919 

 

 

Примітка 2 

 

Собівартість реалізації 

(в тисячах українських гривень) 

Найменування показника 

2017 

 

2016 
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Матеріальні витрати 4 149 918 2 545 730 

Витрати на персонал 1 362 529 977 290 

Амортизація основних засобів 528 148 346 826 

Інші 647 403 268 018 

Всього 
6 687 998 4 137 864 

 

Примітка 3 

 

Адміністративні витрати 

(в тисячах українських гривень) 

                  Найменування показника 2017 2016 

Заробітна плата та соціальні відрахування 384 359 289 578 

Витрати на відрядження 59 391 54 212 

Утримання основних засобів 121 733 120 999 

Знос основних засобів 32 684 27 058 

Витрати на охорону праці 12 464 9 287 

Витрати на навчання 16 719 12 358 

Утримання пожежної та вартової охорони 58 392 43 786 

Банківське обслуговування 73 301 71 131 

Представницькі витрати 57 448 45 745 

Утримання представництв 6 349 7 803 

Інші 423 216 360 869 

Всього 1 246 056 1 042 826 

 

 

 

 

Примітка 4  

 

Витрати на збут 

(в тисячах українських гривень) 

                  Найменування показника 2017 2016 

Агентська винагорода 293 895 250 857 

Заробітна плата та соціальні відрахування 8 869 7 926 

Витрати на відрядження 13 923 8 192 

Транспортування та страхування продукції 329 965 247 263 

Гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування 96 045 114 110 

Маркетинг і реклама 71 828 58 826 

Митні витрати 2 150 6 165 

Інші 80 218 86 248 

Всього 896 893 779 587 
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Примітка 5 

 

Інші доходи і витрати 

(в тисячах українських гривень) 

                  Найменування показника 2017 2016 

Доходи всього, в тому числі 8 873 901 10 277 169 

 - реалізація іноземної валюти 7 150 199 8 833 669 

 - реалізація запасів 123 811 106 599 

 - надання активів в оренду 12 085 11 278 

 - курсові та платіжні різниці 739 588 651 232 

 - використання пільг в авіабудуванні 171 417 141 182 

 - списання кредиторської заборгованості 22 916 9 145 

 - інвестиції в асоційовані підприємства 124 9 187 

 - реалізація необоротних активів 34 617 6 328 

 - отримані дивіденди і відсотки 699 14 664 

 - відсотки на залишок коштів на рахунку 104 634 115 990 

 - інше 513 811 377 895 

Витрати всього, в тому числі 11 006 628 12 109 531 

 - собівартість реалізованої іноземної валюти 7 202 610 8 931 053 

 - дослідження та розробки 133 989 115 480 

 - зменшення корисності активів 562 120 -  

 - собівартість проданих запасів 68 161 85 766 

 - сумнівні та безнадійні борги 2 537 178 305 

 - втрати від курсових та платіжних різниць 681 924 622 388 

 - собівартість реалізованих необоротних активів 62 211 2 958 

 - втрати від інвестування в асоційовані 

підприємства 

924 1 

 - проценти за кредит 108 297 118 379 

 - інші фінансові витрати 97 375 71 785 

 - податок на додану вартість 52 923 97 911 

 - благодійна допомога 24 441 25 123 

 - утримання соціальної сфери та громадських 

організацій 

250 452 184 044 

 - інше 1 758 664 1 676 338 

 

 

Примітка 6 

 

Нематеріальні активи 

 

Структура та рух нематеріальних активів    

 



-20- 

(в тисячах українських гривень) 

Найменування статті Нематеріальні активи 

Вартість   

Залишок на 31.12.16 р. 7583 

Надійшло за рік 1166 

Вибуло за рік 61 

Залишок на 31.12.17 р. 8688 

Амортизація   

Залишок на 31.12.16 р. 2217 

Нараховано за рік 2837 

Вибуло за рік 61 

Залишок на 31.12.17 р. 4993 

Чиста балансова вартість на 31.12.16 р. 5366 

Чиста балансова вартість на 31.12.17 р. 3695 

 

 

Примітка 7 

 

Основні засоби 

 

Структура та рух основних засобів 

 

(в тисячах українських гривень) 

Найменування 

статті 

Будівлі, 

споруди, 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інші основні 

засоби 
Всього 

Первісна 

вартість 

          

Залишок на 

31.12.16 р. 

3 260 780 4 480 682 500 041 2 073 329 10 314 832 

Надійшло за рік 215 018 405 369 166 931 911 514 1 698 832 

Визнане 

зменшення 
корисності ОЗ 

-108 372 -277 686 -4 153 -71 003 -461 214 

Вибуло за рік 49 891 18 190 1 978 67 960 138 019 

Залишок на 

31.12.17 р. 

3 317 535 4 590 175 660 841 2 845 880 11 414 431 

Знос          

Залишок на 

31.12.16 р. 

890 400 1 745 310 178 422 1 056 350 3 870 482 

Нараховано за 

рік 

119 044 414 584 44 360 221 574 799 562 
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Визнане 

зменшення 
корисності ОЗ 

-24 895 -134 267 -3 548 -67 858 -230 568 

Надійшло за рік 8 574 471 84 35 9 164 

Вибуло за рік 9 946 13 114 1 510 43 266 67 836 

Залишок на 

31.12.17 р. 

983 177 2 012 984 217 808 1 166 835 4 380 804 

Чиста 

балансова 

вартість на 

31.12.16 р. 

2 370 380 2 735 372 321 619 1 016 979 6 444 350 

Чиста 

балансова 

вартість на 

31.12.17 р. 

2 334 358 2 577 191 443 033 1 679 

045 

7 033 627 

 

Група визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання його у процесі своєї діяльності, наданні послуг, або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. 

Група 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 вартості активів на витрати протягом строку корисного використання об'єкту. На 

об’єкти незавершеного будівництва  амортизація не нараховується. Одиницею обліку 

основних засобів є об'єкт основних засобів Групи. 

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 
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засобів. Зміни строку корисного використання встановлюються згідно наказу по 

підприємству та додатковими наказами за підрозділами. 

За  12 місяців 2017 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 критеріям визнання активом, а також у наслідок продажу, 

безоплатної передачі. 

ОСНОВНI ЗАСОБИ - враховані на балансі підприємства за первісною вартістю 

станом на 01.01.2017 року  на суму 10 314 832  тис. грн., станом на 31.12.2017 року на суму 

11 414 431 тис. грн. Надійшло ОЗ за 12 місяців  2017 року на суму 1 698 832 тис. грн.,   

вибуло за  12 місяців на суму   - 138 019 тис. грн., та визнано знецінення  основних засобів за 

2017 рік на суму 461 214 тис.грн. 

Чиста балансова вартість ОЗ на 01.01.2017 р.  становила   6 444 350 тис. грн., чиста 

балансова вартість ОЗ на 31.12.2017 року становить 7 033 627 тис. грн.  

Первісна (переоцінена) вартість цілком амортизованих основних засобів які 

продовжують використовуватися  930 376 тис грн.  

       Вартість основних засобів, отриманих у оперативну оренду складає – 299 232 

тис.грн. 

Підприємство  має основні засоби, по яких існує обмеження прав власності первісною 

вартістю 585 211 тис.грн. 

Вартість оформлених в заставу основних засобів – 1 861 027 тис.грн. 

Нараховано амортизації по основним засобам за 12 місяців 2017 року на суму  - 799 

562 тис. грн. 

 

КОЕФIЦIЄНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ 

за 12 місяців 2017 року. 

Коефiцiєнт зносу    Коефiцiєнт оновлення   Коефiцiєнт використання 

0,296                             0,057                            0,996                         будiвлi, споруди 

0,439                             0,134                            0,989                         машини та обладнання 

0,330                             0,211                             0,961                         транспортні засоби 

0,217                             0,154                             0,998                         iншi ОЗ 

0,732                            0,211                              1,00                           МНМА 

 

Передано в операційну оренду основних засобів та інвестиційної нерухомості на суму 

124 664 тис. грн. З цієї суми   передані  ОЗ в оренду   ДП “Гуляйпільський механічний завод” 

згідно договору оренди  № 14651/17-К(УСіСР) від 01.11.2017 р. на суму 1 338 тис.грн., ДП 

“Гуляйпільський машинобудівний завод” згідно договору оренди  № 14405/17-К(УСіСР) від 
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01.11.2017 р на суму  3 612 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 договору оренди  № 8165/15–К(УСіСР) от 01.05.2015 р.   на суму 6 677 тис. 

грн.,  ДП “Завод 410 ЦА” згідно договору оренди   № 4075/09-Д (УКПіІП) від 22.06.2009 р на 

суму 7 089 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  

№ 9092/17-К(УСіСР) від 01.07.2017 р. та № 11625/13-К(УСіСР) від 01.09.2013 р. на суму 10 

407 тис. грн., ТОВ «Твінс-Сервіс ЛТД” згідно договорів оренди № 5983/15-К від 19.03.2015 

р.,  № 01/11  від 01.11.2009 р. та   № 14282/17-К від 01.11.2017 р. на суму 4 823 тис. грн., ТОВ 

«Клініка Мотор Січ” згідно договорів оренди № 12984/17-к та № 12985/17-к від 01.12.2017 р. 

на суму 8 396 тис.грн. та  згідно договору оренди № 6433/16-к (УСіСР) від 01.04.2016 року 

на суму 4 015 тис. грн., ВАТ “Оршанський Авіаремонтний завод” згідно договору № 

130071/13-К(УВП) 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 229 тис. грн., ТОВ “ВіАЗ” 

згідно договорів оренди  № 7561/15-К(УСіСР) від 21.04.2015 р.та № 7615/15-К(УСіСР) від 

22.04.2015 р. на суму 11 640 тис. грн.,   Національний Аерокосмічний університет ім. 

М.Є.Жуковського (Харківський авіаційний інститут) згідно договору оренди № 4465/17 від 

27.03.2017р. на суму 6 544 тис.грн., Запорізький національний  технічний університет згідно 

договору № 9986/16- к від 01.08.2016 року на суму 5105 тис.грн. та  решта іншим  дрібним 

орендарям. 

Основні засоби орендовані на суму 299 232 тис.грн., в тому числі  у ТДВ СК “Мотор-

Гарант” за договором № 13473/16 (УСіСР) від 14.11.2016 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 № 10309/17-Д (УСіСР) від 01.07.2017 року на суму 13 464 тис грн., згідно договору 

№ 10310/17-Д (УСіСР) від 01.07.2017 року на суму 19 971 тис. грн.,  згідно договору № 

10311/17-Д (УСіСР) від 01.07.2017 року на суму  11 609 тис. грн., згідно договору № 

10312/17-Д (УСіСР) від 01.07.2017 року на суму  29 462 тис. грн., та договору № 10313/17-Д 

(УСіСР) від 01.07.2017 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 полiклiнiка Шевченківського району”. Договір безстроковий.  Також основні засоби 

орендовані у ТОВ  “Велес Запоріжжя 2012 ” згідно договору оренди № 9795/17-Д/УСіСР від 

17.07.2017 року на суму 7 823 тис. грн., згідно договору оренди № 9794/17-Д/УСіСР від 

17.07.2017 року на суму 3 864 тис. грн. та договору оренди № 9793/17-Д/УСіСР від 

17.07.2017 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 5 915 тис. грн. Також орендовані 
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основні засоби у фізичної особи Богуслаєва В.О. згідно договорів № 10119/17- д (УСіСР) від 

01.08.2017 року та № 15066/17- д (УСіСР) від 01.12.2017 року на суму 36 831 тис. грн.  У 

ТОВ “Тера-Гарант” згідно договору № 3874/15-Д(УСіСР) від 31.12.2014 року орендовані ОЗ 

на суму 12 177 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 1 811 тис. 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  № 14227/15-Д/УСіСР від 30.11.2015 

року з ПрАТ “ТЕХІНВЕНТ” на суму 1 048 тис. грн.  Та  договори  з  іншими  орендодавцями.  

 

         Примітка 8 

 

Інвестиції в асоційовані підприємства 

Група володіє корпоративними правами інших підприємств. Суб’єкт господарювання,  на 

який материнське підприємство має суттєвий вплив, але не має контролю, класифікується як 

асоційований. Облік інвестицій в такий суб’єкт господарювання здійснювався за методом 

участі в капіталі – інвестиція визнавалася в балансі за вартістю придбання і надалі 

збільшувалася чи зменшувалася на частку Групи в прибутках чи збитках асоційованого 

підприємства. 

Сукупні показники фінансового стану та результатів діяльності за звітний період 

асоційованих підприємств подано нижче: 

(в тисячах українських гривень) 

Звітний 

рік 
Активи Капітал Зобов'язання Виручка 

Прибуток 

(збиток) 

Балансова 

вартість 

Частка в 

прибутку 

(збитку) 

ЗАТ "Двигуни"Владимир Климов-Мотор Сич" (РФ) - 20% ****     

2016 рік 74 481 54 805 19 676 234 568 24 940 10 961 4 988 

2017 рік           11 833   

ПАТ"Мотор-Банк" - 32,7%         

2016 рік* 435 617 139 615 296 002 22 226 6 487   2 121 

2017 рік               

СНВП "Юпітер" - 40% 

2016 рік 22 051  20 332  1 719  21 546  7 059  8 096 2 824  

2017 рік 20 535 20 014 521 18 009 -318 8 006 -90 

ЗАТ"Енерго-Сервіс" (РФ) - 49% ****         

2016 рік 52 094 14 261 37 833 405 127 2 076 6 988 1 017 

2017 рік           7 544   

ТОВ"Січ технології" - 20%           

2016 рік 4 970 4 966 4 0 38 993 7 

2017 рік** 3 104 3 101 3 0 -20 620 -4 

ЗАТ"Дубненські мотори" (РФ) - 24,9% ****         

2016 рік 21 889 21 864 26 0 0 5 444 0 
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2017 рік           5 877   

Консорціум "Газотранспортні технології " - 50%       

2016 рік 5 072 1 411 3 660 0 -2 706 -1 

2017 рік 1 -121 122   -1 532 0 -706 

ТОВ "Авиаремонт-МС" (РФ) - 24% **** 

2016 рік 94337 6635 87701 196514 3490 1 592 838 

2017 
рік***           1 267   

ТОВ "Міжнародний інженерний центр ОДК" (РФ) - 49% ****       

2016 рік 889 812 76 1 071 440 398 216 

2017 рік           430   

інші       

2016 рік               

2017 рік           356   

        

Всього:         

2016 рік           35 178 9 186 

2017 рік           35 933 -800 

         

* показники подано згідно звітності банку за 1 квартал 2016 року 

** за рахунок зарахованих дивідендів знімаємо в обліку дохід в сумі 369 тис.грн.  

*** за рахунок зарахованих дивідендів знімаємо в обліку дохід в сумі 438 тис.грн.  

****  станом на дату підготовки звітності дані  за 2017 рік недоступні 

 

  

Вибуття підприємств 

 

Протягом  звітного року Група здійснила відчуження всіх корпоративних прав у ТОВ 

«Южний термінал» внаслідок чого втратила контроль над цим підприємством. При цьому, у 

складі інших витрат звіту про прибутки визнано витрати від вибуття товариства на суму 228 

тис. грн. та припинено визнання неконтрольованої частки на суму 348 тис. грн. 

Група втратила контроль над ТОВ «Запорізький рибокомбінат» внаслідок зменшення її 

частки у статутному капіталі товариства до 23,3%. При цьому, у складі інших витрат звіту 

про прибутки і збитки визнано витрати від вибуття на суму 2 612 тис. грн. та припинено 

визнання неконтрольованої частки у товаристві на суму 449 тис.грн. 

 

Примітка 9 

 

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. 
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Корисність активу визначалася на основі оцінки ймовірності отримання економічних вигод 

від його утримання чи/та продажу. 

 

Примітка 10 

 

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 31.12.2017 на 31.12.2016 р. 

Облігації внутрішньої державної позики 
8 082 - 

Інші 1  

 

Примітка 11 

 

Інвестиційна нерухомість 

(в тисячах українських гривень) 

Найменування 

статті 
31.12. 2016 р.  

Надійшло 

з основних 

засобів 

Вибуло 
Нараховано 

амортизації 
31.12. 2017 р.  

Первісна вартість 35 061 1 610     36 671 

Амортизація 8 237     1 690 9 927 

Залишкова 

вартість 
26 824       26 744 

 

 

Примітка 12 

 

Запаси 

(в тисячах українських гривень) 

Найменування показника 2017 рік 2016 рік 

Виробничі запаси 4 218 462 3 815 509 

Незавершене виробництво 8 921 359 8 507 188 

Готова продукції 1 206 139 969 930 

Товари 19 641 16 100 

Всього 14 365 601 13 308 727 
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Примітка 13 

 

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

(в тисячах українських гривень) 

Найменування показника 2017 рік 2016 рік 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

3 195 027 1 121 133 

Аванси видані 562 501 581 123 

Розрахунки з бюджетом 270 757 49 041 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 490 375 

Інша поточна дебіторська заборгованість 359 056 322 809 

Всього 4 387 831 2 074 481 

 

  Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення. 

  

Примітка 14 

 

Грошові кошти 

 

(в тисячах українських гривень) 

Найменування показника 2017 рік 2016 рік 

Готівка 1 591 1 672 

Рахунки в банках 2 752 625 2 349 829 

Грошові кошти в дорозі та еквіваленти грошових 

коштів 

2 073 1 354 

Всього 2 756 289 2 352 855 

Кошти підприємства включають кошти в банках, готівку коштів в касах, грошові 

документи і еквіваленти грошових  коштів, не обмежених у використанні. 

 

Примітка 15 

Статутний капітал 

 

Станом на 31 грудня  2017 року зареєстрований та сплачений капітал АТ «Мотор  

Січ»  складався з 2 077 990  простих акцій номінальною вартістю 135 грн. 

 

Примітка 16 
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Короткострокові та довгострокові позики 

 

Короткострокові позики станом на 31 грудня 2017 року представлені позиками банку 

в сумі  804 356 тис. грн., на 31 грудня 2016 року – 874 166 тис. грн. Довгострокові позики 

станом на 31 грудня 2016 року – 369 971 тис. грн.,  на 31 грудня 2016 року – 359 177 тис. грн.   

 

Фінансова оренда 

 

Підприємство не має договорів про фінансову оренду. 

Примітка 17 

Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

(в тисячах українських гривень) 

Найменування показника 2017 рік 2016 рік 

Векселі видані 103 103 

Торговельна кредиторська заборгованість 533 649 661 396 

Розрахунки з бюджетом 208 736 186 195 

Розрахунки зі страхування 40 605 33 017 

Заробітна плата 119 991 93 344 

Одержані аванси 3 279 571 2 781 277 

Розрахунки з учасниками 98 133 55 356 

Доходи майбутніх періодів 884 415 971 486 

Інші поточні зобов’язання 29 296 24 131 

Всього 5 194 499 4 806 305 

 

 

  Умовні зобов’язання 

 

Судові позови – в 2017 році в досудовому і судовому порядку по господарським, 

адміністративним і цивільним справам були стягнуті грошові кошти на користь підприємства. 

 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 
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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. 
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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, 

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.  

 

 

Від імені Ради директорів:   

              

Голова Ради директорів                                      С.А. Войтенко   

                           

 

Головний бухгалтер                                                                                           А.О. Тиханський 

 

Примітки на 31 сторінці є невід’ємною частиною звіту. 
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