
Титульний аркуш звіту
Звіт затверджую:

Президент, Голова Ради директорiв Богуслаєв Вячеслав 
Олександрович

25.04.2007

Начальник вiддiлу цiнних паперiв

Маслов Олег Васильович
тел. (061)720-49-85, факс (061)213-93-85
diler@optima.com.ua

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 

Дата

Контактна особа з питань складеного звіту:

Посада, підрозділ

Прізвище, ім'я, по батькові
Міжміський код, телефон, факс
E-mail

Звіт відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій)

Складено на

Емітент

01.01.2007

МП

Звіт прийнято:
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

  

/дата/

Дата прийняття 
попереднього звіту
Попередній звіт 
зареєстровано за 
номером

Дата прийняття 
звіту
Реєстраційний 
номер

 

 

  

 

 

  Примітки
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Перелік усіх документів, що подаються емітентом 

№ з\п Найменування документа Найменування файла, який містить документ

1. TITLIST.DBFТитульний аркуш звіту 

2. SUPRLIST.DBFСупровідний лист

3. UROSOB_1.DBFІдентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв`язку 
емітента

4. UROSOB_1.DBFІнформація  про державну реєстрацію емітента

5. UROSOB_1.DBFБанковські установи, що обслуговують емітента

6. UROSOB_1.DBFОсновні види діяльності 

7. LICENCE.DBFІнформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види 
діяльності

8. OBEDNAN.DBFВідомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань 
підприємств

9. UROSOB_2.DBF, UROSOB_2.DBTІнформація про власників іменних цінних паперів емітента

10. UROSOB_2.DBF, UROSOB_2.DBTІнформація про чисельність працівників та оплату їх праці

11. PERSON_P.DBFІнформація  про посадових  осіб емітента

12. OWNER_UR.DBFІнформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента -
юридичні особи

13. OWNER_FZ.DBFІнформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента -
фізичні особи

14. OWNER_PO.DBFІнформація про володіння посадовими особами емітента акціями 
емітента

15. UROSOB_2.DBF, UROSOB_2.DBTІнформація про останню за часом публікацію звіту емітента

16. UROSOB_2.DBF, UROSOB_2.DBTІнформація про загальні збори  акціонерів (для ВАТ)

17. UROSOB_2.DBF, UROSOB_2.DBTІнформація про дивіденди

18. OBSLUG.DBFІнформація про юридичних осіб, послугами яких користується 
емітент 

19. OSOBLIVA.DBFІнформація про істотні факти, що траплялися протягом року

20. PAPERY_A.DBF, PAPERY_A.DBTІнформація про випуски акцій

21. OBLIG_PR.DBFІнформація про облігації емітента -Процентні облігації

22. OBLIG_DK.DBFІнформація про облігації емітента -Дисконтні облігації

23. OBLIG_TS.DBFІнформація про облігації емітента -Цільові (безпроцентні) облігації

24. PAPER_DR.DBFІнформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія 
яких підлягає реєстрації)

25. BUS_TEXT.DBF, BUS_TEXT.DBTТекстова частина

26. OSN_FAKT.DBF, OSN_FAKT.DBTОсновні фактори, що впливають на діяльність емітента

27. COMPETIT.DBFІнформація про найбільш впливових конкурентів з основної 
продукції

28. PRODUCE.DBFІнформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що 
надає) емітент

29. SYR_SALE.DBFІнформація про сировинну базу та основні характеристики 
споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл спожавачів за 
регіонами України та зовнішніх ринках 

30. OSN_ZASB.DBF, OSN_ZASB.DBTІнформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

31. ZOBOVYAZ.DBF, ZOBOVYAZ.DBT, 
Z_KREDIT.DBF, Z_KREDIT.DBT, 
Z_OBLIG.DBF, Z_OBLIG.DBT, 
Z_INVEST.DBF, Z_INVEST.DBT

Інформація про зобов`язання емітента
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Перелік усіх документів, що подаються емітентом 

№ з\п Найменування документа Найменування файла, який містить документ

32. BP_A.DBF, BP_A.DBT, BP_P.DBFБаланс

33. FP.DBF, FP.DBTЗвіт  про фінансові результати

34. RK_1.DBF, RK_1.DBT, RK_2.DBFЗвіт про рух грошових коштів

35. VK_1.DBF, VK_1.DBT, VK_2.DBF, 
VK_3.DBF

Звіт про власний капітал

36. F5_SHAPK.DBF, F5_OZ_1.DBF, 
F5_OZ_2.DBF, F5_OZ_3.DBF, 
F5_INSHE.DBF

Примітки до річної фінансової звітності

37. CP_1.DBF, CP_1.DBT, CP_2.DBF, 
CP_3.DBF

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів

38. CORP_ZZA.DBFЗагальні збори акціонерів 

39. CORP_OU1.DBF, CORP_OU2.DBFОргани управління

40. CORP_ZIV.DBFЗалучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного 
управління

41. CHAKTIVY.DBF, CHAKTIVY.DBTРозрахунок вартості чистих активів
До звіту додаються:

(прізвище, ім'я, по батькові)(підпис)(посада)

МП " " р.

1.  Аудиторський висновок у  паперовій формі

2.  Копія протоколу загальних зборів емітента у паперовій формі

200
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ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

ВАТ "МОТОР СIЧ"

2310137500
Запорiзька
Шевченкiвський
69068
М.ЗАПОРIЖЖЯ

ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ 15
(38061)7201-42-11

(38061) 720-50-00
motor@motor.comint.net
www.motorsich.com

11031200000005089
25.05.1994

Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради

280529000,00

ЗАПОРIЖ.Ф-Я"ПЕРШОГО 
УКР.МIЖНАР.БАНКУ"

313623
ДОНБАСЬКА Ф-Я ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"

335593

35.30.0

31.10.1

28.75.0

Основні відомості про емітента
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменування

Скорочене найменування
Організаційно-правова 
форма
Код за ЄДРПОУ
Код території за КОАТУУ
Територія (область)
Район
Поштовий індекс
Населений пункт

Вулиця, будинок
Міжміський код та 
телефон
Факс
E-mail
WWW-адреса

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва
Дата видачі
Орган, що видав 
свідоцтво
Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який 
обслуговує емітента за основним поточним 
рахунком 
МФО банку
Найменування банку (відділення банку), який 
обслуговує емітента за валютним рахунком

МФО банку

Основні види діяльності
Код за КВЕД Вид діяльності

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Будування повiтряних та космiчних лiтальних апаратiв

Виробництво рiзноманiтних металевих виробiв

Виробництво двигунiв, генераторiв iтрансформаторiв

© SMA 143077942006
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Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 

(дозволу)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльност

 надання послуг 
телефоного зв'язку

АА №223104 26.04.2002 Державний комiтет зв' язку та 
iнформацiї України

 проведеня медичної 
практики

АА №868520 16.06.2004Мiнiстерствотохорони 
здоров'я України

використання 
радiочастотного ресурсу 
України

РА №003815 12.12.2003 Державний комiтет зв' язку та 
iнформацiї України
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Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 

(дозволу)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльност

надання послуг з 
перевезення пасажирiв, 
вантажiв повiтряним 
транспортом

серiя АБ № 
118457

27.08.2004  Державна служба України з 
нагляду за забезпеченням 
безпеки авiацiї

28.08.2007

надання послуг з 
перевезень пасажирiв та 
вантажiв автомобiльним 
транспортом

№ 830525 13.04.2004Мiнiстерство транспорту 
України

постачання електричної 
електроенергiї за 
нерегульованим тарифом

АВ №220833 09.03.2006 НКРЕ
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Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 

(дозволу)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльност

постачання природного 
газу за неврегульованим 
тарифом

АВ№078001 02.03.2006 НКРЕ 02.03.2001

Сертифiкат з органiзацiї 
техничного 
обслуговування 
авiатранспорту

АА №000327 01.04.2005 Державна служба України з 
контролю за забезпеченням 
безпеки авiацiї
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Найменування
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об‘єднань підприємств

Місцезнаходження (поштова адреса)Тип об‘єднання, до 
якого належить 

емітент 
Асоціація Укравiапром Україна, м. Київ, вул. Воровського, 

22

Асоціація МАП (Межрегiональна асоцiацiя 
промисловцiв України)

Україна, м. Запорiжжя, вул. 8 
Березня 15

Асоціація АССАД РФ, 105118, м. Москва, пр. 
Буденного, 19

Інше об'єднання за 
галузевим, 
територіальним та 
іншими принципами

Союз "Потенцiал" (Запорiзький 
обласнийй союз керiвникiв та 
пiдприємникiв)

Україна, 69107, м. Запорiжжя, пр. 
Ленiна,162

Інше об'єднання за 
галузевим, 
територіальним та 
іншими принципами

Союз "Нефтегаз" ((Некоммерческая 
организация производителей 
нефтегазового оборудования)

РФ, 121248, м. Москва, пр. 
Кутузовский, 1/7

Інше об'єднання за 
галузевим, 
територіальним та 
іншими принципами

МСА (Международный союз 
авиапромышленности) 
некоммерческая организация

РФ, 125319, м. Москва, пер. 
Авиационный,5

© SMA 143077942006



98
74,591

11762
25,409

50000

50000

0
32193

32193

0

23028
355
238

263002,100

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам,
від їх загальної кількості (відсотків)
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб
Частка акцій, які належать фізичним особам,
від їх загальної кількості (відсотків)
Кількість замовлених бланків сертифікатів
цінних паперів (штук) 
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
Кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (штук)
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Показники Фактично за період

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) (осіб)
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)
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№ 
з/п

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Рік 
народ-
ження

Стаж 
керівної
 роботи 
(років)

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав

Освіта
Інформація про посадових осіб емітента

1 Голова Ради директорiв 1938 35 ВАТ "Мотор Сiч", директор Волочиського 
машинобудiвного заводу

 28.04.2006 р. ,було звiльнено з посади Богуслаєва В.О., призначено в.о. голови ради директорiв Покатова О. .Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. 12.01.07 р Богуслаєва В.О. призначено Головою ради директорiв.

вищаБогуслаєв Вячеслав 
Олександрович

Примітки:

2 Заступник голови Ради 
директорiв

1953 24 ВАТ "Мотор Сiч", заступник головного 
iнженера

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаЖеманюк Павло Дмитрович

Примітки:

3 Заступник голови Ради 
директорiв

1950 34 ВАТ "Мотор Сiч", головний диспетчер

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаТкаченко Василь Васильович

Примітки:
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№ 
з/п

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Рік 
народ-
ження

Стаж 
керівної
 роботи 
(років)

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав

Освіта
Інформація про посадових осіб емітента

4 Заступник голови Ради 
директорiв

1938 34 ВАТ "Мотор Сiч", головний iнженер УКБ

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаБерезовський Михайло 
Наумович

Примітки:

5 Член Ради директорiв 1953 21 ВАТ "Мотор Сiч", головний диспетчер

 28.04.2006 р. було призначено в.о. голови ради директорiв Покатова О. та звiльнено з посади Богуслаєва В.О. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. 12.01.07 р. Покатова О.В. звiльнено з посади в.о. голови РД

вищаПокатов Олiмпiй 
Валерь'янович

Примітки:

6 Член Ради директорiв 1955 16 ВАТ "Мотор Сiч", заст. Начальника цеху

Посадовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаГорбик Костянтин Iванович

Примітки:

© SMA 143077942006



№ 
з/п

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Рік 
народ-
ження

Стаж 
керівної
 роботи 
(років)

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав

Освіта
Інформація про посадових осіб емітента

7 Член Ради директорiв 1953 16 ВАТ "Мотор Сiч", заступник генерального 
директора

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаКолтун Костянтин Сергiйович

Примітки:

8 Член Ради директорiв 1952 22 ВАТ "Мотор Сiч", заст. Головного бухгалтера

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаЛунiн Вiктор Олексiйович

Примітки:

9 Член Ради директорiв 1946 0 ВАТ "Мотор Сiч", випробувач-механiк 
двигунiв

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

середня-спецiальнаМедвiдь Михайло Iванович

Примітки:
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№ 
з/п

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Рік 
народ-
ження

Стаж 
керівної
 роботи 
(років)

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав

Освіта
Інформація про посадових осіб емітента

10 Член Ради директорiв 1949 27 ВАТ "Мотор Сiч", головний iнженер 
Запорiзького машзаводу

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаМорозов Анатолiй 
Олексiйович

Примітки:

11 Член Ради директорiв 1948 36 ВАТ "Мотор Сiч", головний iнженер 
Снiжнянського машзаводу

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаНедашковський Олександр 
Петрович

Примітки:

12 Член Ради директорiв 1953 26 ВАТ "Мотор Сiч", заст.головного механiка

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаГрицай Микола Iванович

Примітки:
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№ 
з/п

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Рік 
народ-
ження

Стаж 
керівної
 роботи 
(років)

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав

Освіта
Інформація про посадових осіб емітента

13 Голова спостережної ради 1949 31 ВАТ "Мотор Сiч", начальник бюро

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаЯковлев Володимир 
Борисович

Примітки:

14 Заступник голови 
спостережної ради

1965 6 ВАТ "Мотор Сiч", ведучий iнженер

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаСемилiт Олександр 
Григорович

Примітки:

15 Заступник голови 
спостережної ради

1978 3 ВАТ "Мотор Сiч", ведучий iнженер

Посадовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаБогуслаєв Олександр 
Вячеславович

Примітки:
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№ 
з/п

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Рік 
народ-
ження

Стаж 
керівної
 роботи 
(років)

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав

Освіта
Інформація про посадових осіб емітента

16 Член спостережної ради 1954 20 ВАТ "Мотор Сiч", головний диспетчер

Посадовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаВойтенко Сергiй 
Анатолiйович

Примітки:

17 Член спостережної ради 1955 11 ВАТ "Мотор Сiч", директор Московського 
представництва

Призначений рiшенням загальних зборiв вiд 17.03.2005 р. замiсть Молчанова Михайла Миколайовича.
Посадовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаКононенко Петро Iванович

Примітки:

18 Член спостережної ради 1951 25 ВАТ "Мотор Сiч", начальник цеху

Посадовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаБуря Юрiй Володимирович

Примітки:
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№ 
з/п

Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Рік 
народ-
ження

Стаж 
керівної
 роботи 
(років)

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав

Освіта
Інформація про посадових осіб емітента

19 Член спостережної ради 1963 18 ВАТ "Мотор Сiч", начальник управлiння 
воєнiзованої охорони

Призначений рiшенням загальних зборiв вiд 17.03.2005 р. замiсть Шахмаєва Рената Айратовича
Посадовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаБартошкiн Юрiй Борисович

Примітки:

20 Голова ревiзiйної комiсiї 1954 18 ВАТ "Мотор Сiч", начальник вiддiлу

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаПолив'яний Олександр 
Миколайович

Примітки:

21 Головний бухгалтер 1948 16 ВАТ "Мотор Сiч", заступник головного 
бухгалтера

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

вищаТиханський Анатолiй 
Олексiйович

Примітки:
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Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Bartens Allians LTd (Бартенс 
Еллайнс ЛТД)

2003113035 США, 7125 И. Тансенд Др., 
Литлтон, Колорадо, 80130

21.10.2004 748005 35,997 748005 0 0 0

Акцiонерне товариство 
BUSINESS HOUSE HELENA, 
AG Панама

000425217 Панама, буд. Марта, 4 поверх, 
№ 4-а

01.01.2005 125880 6,058 125880 0 0 0

Комерцiйний банк "Фiнанси та 
Кредит"

09807856 Україна, м. Київ, вул. Артема,
60

01.01.2005 119210 5,736 119210 0 0 0
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П.І.Б. фізичної особи Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

Богуслаєв Вячеслав Олександрович 07.08.2000 311345 14,983 311345 0 0 0

1304440 62,774 1304440 0 0 0Усього:
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П.І.Б. посадової особи Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість
 акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітент
Кількість за видами акційПосада

Богуслаєв Вячеслав 
Олександрович

07.08.2000 311345 14,983 311345 0 0 0Голова Ради директорiв

Поливяний Олександр 
Миколайович

07.08.2000 55 0,003 55 0 0 0Голова ревiзiйної комiсiї

Яковлев Володимр Борисович 07.08.2000 1 0,000 1 0 0 0Голова спостережної ради

Тиханський Анатолiй 
Олексiйович

07.08.2000 237 0,011 237 0 0 0Головний бухгалтер

Березовський Михайло 
Наумович

07.08.2000 0 0,000 0 0 0 0Заступник голови Ради директорiв
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П.І.Б. посадової особи Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість
 акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітент
Кількість за видами акційПосада

Жеманюк Павло Дмитрович 07.08.2000 87 0,004 87 0 0 0Заступник голови Ради директорiв

Ткаченко Василь Васильович 07.08.2000 3 0,000 3 0 0 0Заступник голови Ради директорiв

Богуслаєв Олександр 
Вячеславович

07.08.2000 10 0,000 10 0 0 0Заступник голови спостережної ради

Семилiт Олександр Григорович 07.08.2000 62 0,003 62 0 0 0Заступник голови спостережної ради

Горбик Костянтин Iванович 07.08.2000 6 0,000 6 0 0 0Член Ради директорiв
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П.І.Б. посадової особи Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість
 акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітент
Кількість за видами акційПосада

Грицай Микола Iванович 07.08.2000 5 0,000 5 0 0 0Член Ради директорiв

Колтун Костянтин Сергiйович 07.08.2000 28 0,001 28 0 0 0Член Ради директорiв

Лунiн Вiктор Олексiйович 07.08.2000 2 0,000 2 0 0 0Член Ради директорiв

Медвiдь Михайло Iванович 07.08.2000 34 0,002 34 0 0 0Член Ради директорiв

Морозов Анатолiй Олексiйович 07.08.2000 3 0,000 3 0 0 0Член Ради директорiв
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П.І.Б. посадової особи Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість
 акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітент
Кількість за видами акційПосада

Недашковський Олександр 
Петрович

07.08.2000 41 0,002 41 0 0 0Член Ради директорiв

Покатов Олiмпiй Валерь'янович 07.08.2000 23 0,001 23 0 0 0Член Ради директорiв

Бартошкiн Юрiй Борисович 07.08.2000 2 0,000 2 0 0 0Член спостережної ради

Буря Юрiй Володимирович 07.08.2000 5 0,000 5 0 0 0Член спостережної ради

Войтенко Сергiй Анатолiйович 07.08.2000 8 0,000 8 0 0 0Член спостережної ради
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П.І.Б. посадової особи Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість
 акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітент
Кількість за видами акційПосада

Кононенко Петро Iванович 07.08.2000 15 0,013 15 0 0 0Член спостережної ради

Усього: 311972 15,023 311972 0 0 0

© SMA 143077942006



X
м. Запорiжжя, вул. 8 Березня 15

22.03.2007
80,820

Питання порядку
денного:

1. Про работу спостережної ради ВАТ "Мотор Сiч" за звiтний перiод. 
2. Про економiчний стан акцiонерного товариства за 2006 рiк, основних 
напрямках виробничої та фiнансово-економiчної дiяльностi акцiонерного 
товариства на 2007 рiк.
3. Звiт ревiзiйної комiсiї за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 
акцiонерного товариства за 2006 рiк
4. Фактичне використання цiльових фондiв, створених за рахунок 
прибутку, розподiл чистого прибутку за пiдсумками 2006 року, 
формування та розподiл прибутку за планом на 2007 рiк.
5. Про змiни та доповнення до Статуту ВАТ "Мотор Сiч", органiзацiйної 
структури Товариства
6. Вибори ради директорiв
7. Вибори наглядової ради.
8. Вибори ревiзiйної комiсiї.

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборів

Місце проведення

Дата проведення
Кворум зборів (%)

чергові позачергові

Бюлетень "Цiннi папери України"

27.09.2006

21925
10000

Найменування 
друкованного органу

Дата публікації звіту

Передплатний індекс
Тираж

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
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22.06.2007

22.06.2007
22.06.2008

Інформація про дивіденди
Дата обліку для виплати дивідендів за звітний 
період (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів за звітний період
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.

за звітний період за період попередній 
звітному

0
0
0
0

2277356,9
1,3

383504,93
1,3

Примітки: Загальними зборами акцiонерiв вiд 22 березня 2007 року  прийняте рiшення про нарахування  дивiдендiв 
за пiдсумками роботи ВАТ "Мотор Сiч" за 2006 рiк у розмiрi 1,45 грн. на одну акцiю, дата облiку для виплати 
дивiдендiв за звiтний перiод та дата початку сплати дивiдендiв за звiтний перiод лише 22.06.2007 р.
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Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

ТОВ "ФIРМА "СIЧ-РЕЄСТР"

30801610
2310137500
Запорiзька
Шевченкiвський
69068
м. ЗАПОРIЖЖЯ
ВУЛ. ОМЕЛЬЧЕНКА, 21
(0612) 61-48-63
(0612) 13-97-64
s-reestr@s-reestr.zssm.zp.ua
не має
серiя АВ № 115244

14.06.2006
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Найменування

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Код території за КОАТУУ
Територія (область)
Район
Поштовий індекс
Населений пункт
Вулиця, будинок
Міжміський код та телефон
Факс
E-mail
WWW-адреса
Номер ліцензії (дозволу) на цей 
вид діяльності
Дата видачі ліцензії (дозволу)
Державний орган, що видав 
ліцензію

Тип юридичної особи, 
послугами якої користується 
емітент

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
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Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Вiдкрите акцiонерне товариство "Межрегiональний фондовий 
союз" (МФС)

24917996
0110136600
Київська
д/н
01032
м. Київ
вул. Вєтрова, буд. 7б
(044) 238-61-92
(044) 238-61-93
д/н
www.mfs.kiev.ua
серiя АВ № 189728

07.11.2006
ДК ЦПФР

Найменування

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Код території за КОАТУУ
Територія (область)
Район
Поштовий індекс
Населений пункт
Вулиця, будинок
Міжміський код та телефон
Факс
E-mail
WWW-адреса
Номер ліцензії (дозволу) на цей 
вид діяльності
Дата видачі ліцензії (дозволу)
Державний орган, що видав 
ліцензію

Тип юридичної особи, 
послугами якої користується 
емітент

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО
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Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

ТОВ "Фiрма "Мотор-Дiлер"

24513000
2310137500
Запорiзька
Шевченкiвський
69068
м. Запорiжжя
Омельченко, 21
(0612) 61-49-85
(0612) 13-93-85
diler@optima.com.ua
не має
Серiя АБ № 124797

16.11.2004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Найменування

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Код території за КОАТУУ
Територія (область)
Район
Поштовий індекс
Населений пункт
Вулиця, будинок
Міжміський код та телефон
Факс
E-mail
WWW-адреса
Номер ліцензії (дозволу) на цей 
вид діяльності
Дата видачі ліцензії (дозволу)
Державний орган, що видав 
ліцензію

Тип юридичної особи, 
послугами якої користується 
емітент

Торговець цiнними паперами, з яким укладено договiр про 
розмiщення випускiв цiнних паперiв емiтента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

© SMA 143077942006
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Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

ТОВ "Фiрма "Мотор-Дiлер"

24513000
2310137500
Запорiзька
Шевченкiвський
69068
м. Запорiжжя
вул. Омельченко, 21
(0612) 61-49-85
(0612) 13-93-85
diler@optima.com.ua
не має
Серiя АБ №124797

16.11.2004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Найменування

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Код території за КОАТУУ
Територія (область)
Район
Поштовий індекс
Населений пункт
Вулиця, будинок
Міжміський код та телефон
Факс
E-mail
WWW-адреса
Номер ліцензії (дозволу) на цей 
вид діяльності
Дата видачі ліцензії (дозволу)
Державний орган, що видав 
ліцензію

Тип юридичної особи, 
послугами якої користується 
емітент

Юридична особа, уповноважена емiтентом продавати 
(купувати) його цiннi папери

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
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Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

ЗАТ "Запорiжаудит-консульт"

13625523
2310136300
Запорiзька
Жовтневий
69063
м. Запорiжжя
пров. Тихий, буд.8
(0612) 64-21-76
(0612) 64-22-83
ZAUDIT@ZP.UKRTEL.NET
WWW.ZAUDIT.NAROD.RU
№0057

26.01.2001
Аудиторська палата України

Найменування

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Код території за КОАТУУ
Територія (область)
Район
Поштовий індекс
Населений пункт
Вулиця, будинок
Міжміський код та телефон
Факс
E-mail
WWW-адреса
Номер ліцензії (дозволу) на цей 
вид діяльності
Дата видачі ліцензії (дозволу)
Державний орган, що видав 
ліцензію

Тип юридичної особи, 
послугами якої користується 
емітент

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

ТДВ СК "Мотор-Гарант"

31154435
2310137500
Запорiзька
Шевченкiвський
69068
м. Запорiжжя
вул. Вересаєва, 3
(0612)12-96-06
12-96-96
motor-garant@ukr.net
motor-garant.com.ua
серiя АА №626255

14.02.2004
Мiнiстерство фiнансiв України

Найменування

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Код території за КОАТУУ
Територія (область)
Район
Поштовий індекс
Населений пункт
Вулиця, будинок
Міжміський код та телефон
Факс
E-mail
WWW-адреса
Номер ліцензії (дозволу) на цей 
вид діяльності
Дата видачі ліцензії (дозволу)
Державний орган, що видав 
ліцензію

Тип юридичної особи, 
послугами якої користується 
емітент

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

© SMA 143077942006
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Дата реєстрації 
повідомлення

Стислий опис
Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

03.05.2006 На пiдставi рiшення ради директорiв (протокол засiдання № 51 вiд 28.04.2006 
р.) звiльнено з посади голови ради директорiв Богуслаєва Вячеслава 
Олександровича., призначено в.о. голови ради директорiв Покатова Олiмпiя 
Валер'яновича
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Дата 
реєстрації 
емісії

Номер 
свідоцтва 
про 

реєстрацію 
емісії

Найменування органу,
що зареєстрував емісію

Вид акцій Форма випуску Номінальна 
вартість 

(грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Сума за 
номіналом 

(грн.)

Доля у 
статут-
ному 
капіталі 

(%)

Інформація про випуски акцій
Відомості про цінні папери емітента

28.03.2001 142/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку

документарна 135,00 280528650,002077990 100,000iменнi простi

Додаткової емiсiї акцiй не було. Цiннi папери Товариства станом на 22.01.2007 р. включенi до Котирувального листа 2 рiвня офiцiйного котирування 
(код MSICH) на ПФТС. Товариство має намiр розмiтити свої цiннi папери на європейских фондових бiржах.

Примітки:
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Дата 
реєстрації 
емісії

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
емісії

Найменування органу, що 
зареєстрував емісію

Номінальна 
вартість 

(грн.)

Кількість у 
випуску 
(штук)

Форма випуску Сума 
випуску за 
номіналом 

(грн.)

Процентна
 ставка (%)

Термін 
виплати 
процентів

Дата 
погашення
 облігацій

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

д/н д/н 0,00 0,00д/н0 0,000

облiгацiї не випускалисьПримітки:
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Дата 
реєстрації 
емісії

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
емісії

Найменування органу, що 
зареєстрував емісію

Номінальна 
вартість 

(грн.)

Кількість у 
випуску 
(штук)

Форма випуску Сума 
випуску за 
номіналом 

(грн.)

Дата 
погашення
 облігацій

2. Дисконтні облігації

д/н д/н 0,00 0,00д/н0

не випускалисьПримітки:

© SMA 143077942006



Дата 
реєстрації 
емісії

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
емісії

Найменування органу, що 
зареєстрував емісію

Номінальна 
вартість 

(грн.)

Кількість у 
випуску 
(штук)

Форма випуску Сума 
випуску за 
номіналом 

(грн.)

Дата 
погашення
 облігацій

3. Цільові (безпроцентні) облігації
Найменування товару 

(послуги), під який 
здійснено емісію

д/н д/н 0,00 0,00д/н0

не випускалисьПримітки:

д/н

© SMA 143077942006



Дата емісії Вид цінних 
паперів

Обсяг 
випуску 

(грн.)

Обсяг 
розміщених 
цінних 

паперів на 
звітну дату 

(грн.)

Умови обігу та погашення Примітки
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)

0,00 0,00 д/н iншi цiннi папери не випускалисьд/н

© SMA 143077942006



Текстова частина
Опис бізнесу

 Запорiзьке    вiдкрите     акцiонерне     товариство     «Мотор     Сiч», що вiдзначає  в  2007   
роцi  своє  сторiччя,  є   одним  з   найбiльших пiдприємств, якi реалiзують повний цикл 
створення сучасних авiацiйних двигунiв вiд розробки, виробництва й випробування, до 
супроводу в експлуатацiї й ремонту.
У цей час завод випускає й освоює серiйне виробництво авiацiйних двигунiв рiзної потужностi й 
призначення для лiтальних апаратiв всесвiтньо вiдомих лiтако- i вертольотобудiвних фiрм.
Поряд з авiадвигунами запорiзькi моторобудiвники пропонують на свiтовому й вiтчизняному 
ринках промисловi газотурбiннi установки, товари народного споживання й будiвельнi 
матерiали.
Якiсть i надiйнiсть продукцiї, що випускає пiдприємство, пiдтверджується її успiшною 
експлуатацiєю бiльш нiж в 120 країнах свiту.
Сьогоднi запорiзькi моторобудiвники пропонують на свiтовий ринок продукцiю, що 
випускається на сертифiкованiй виробничiй базi. Виробництво сучасних авiадвигунiв, а також 
ремонт всiх випущених авiадвигунiв сертифiкованi Авiацiйним Регiстром МАК i Державним 
департаментом авiацiйного транспорту України. Пiдприємство визнане Авiацiйним Регiстром 
МАК як Розроблювач авiацiйних двигунiв цивiльних повiтряних судiв.
Система якостi ВАТ «Мотор Сiч» сертифiкована транснацiональною фiрмою BUREAU 
VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI) на вiдповiднiсть мiжнародним вимогам ISO 
9001:2000 стосовно до виробництва, ремонту й технiчному обслуговуванню авiадвигунiв, 
газотурбiнних приводiв i проектуванню газотурбiнних електростанцiй зi сферою акредитацiї в 
США, Великобританiї й Нiмеччинi.

Бiографiя пiдприємства почалася в 1907 роцi. До грудня 1915 року завод випускав 
сiльськогосподарськi механiзми й iнструменти, виконував рiзнi види механiчної обробки, 
вiдливав чавун i мiдь. Протягом 1915-1916р. Петербурзьке акцiонерне товариство «Дюфлон, 
Костянтинович i К» («Дека») викупило завод i змiнило профiль його виробничої дiяльностi. 
Завод став випускати, авiацiйнi двигуни й у серпнi 1916 року на заводi був випущений перший 
авiацiйний двигун «Дека» М-100.
Iсторiя пiдприємства — це поетапне освоєння в серiйному виробництвi нових двигунiв, кожний 
з який став значною вiхою в розвитку вiтчизняного авiадвигунобудiвництва.

1907 р. - рiшення мiської Думи повiтового мiста Олександрiвськ (нинi Запорiжжя) про видiлення 
дiлянки землi пiд будiвництво чавунно-ливарного машинобудiвного заводу купцям братам 
Мознаимам.
             - завод випускає сiльськогосподарськi механiзми й iнструменти, виконує рiзнi види 
механiчної обробки, вiдливає чавун i мiдь.
1915р.   -   завод   купує  Петербурзьке   акцiонерне   товариство «Дюфлон, Костянтинович i К0» 
(скорочено «Дека») i змiнює профiль його виробничої дiяльностi.
1916р. - зiбраний перший шестицилiндровий двигун рiдинного охолодження «Дека» М-100 
потужнiстю 129 к.с. для бомбардувальника «Iлля Муромець».
1925 р. - пройшли державнi випробування, i почався серiйний випуск першого виготовленого з 
вiтчизняних матерiалiв двигуна М-6 потужнiстю 3000 к.с. для винищувачiв виробництва 
«Фоккер D-XI" й "Мартинсайд F-4", що перебували на озброєннi в Червонiй Армiї на початку 20-
х рокiв, а також на один з перших санiтарних лiтакiв К-4.
1927 р. - серiйний випуск двигуна М-11 з мiнiмальною потужнiстю 100 к.с. для лiтакiв У-2 (По-
2), УТ-1, УТ-2, Як-6, Як-12, АИР-6 й iн.
1930 р. - серiйний випуск поршневого дев’ятицилiндрового двигуна повiтряного охолодження 
М-22 потужнiстю 570 к.с. для винищувачiв I-4, I-5, I-15, I-16, пасажирських лiтакiв К-5, «Сталь-
3», ХАИ-1.
1935 р. - серiйне виробництво дворядних зiркоподiбних двигунiв сiмейства М-85 для 

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
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бомбардувальникiв ДБ-3
1937 - 1940 р. - серiйний випуск двигунiв М-87, М-88 для Iл-4, I-180, АНТ-51,Су-2.
1941 р. - завод евакуйований у м. Омськ, де в 3-х мiсячний строк зiбраний перший двигун М-88.
1940-1941 рр. - випуск двигуна АШ-82ФН для винищувачiв, далеких i пiкiруючих 
бомбардувальникiв Ла-5, Ла-5ФН, Ту-2, Пе-8.
1943 р. - рiшення органiзувати на базi довоєнного заводу авiаремонтний завод № 478.
1945 р. - першi мотори М-88Б пiсля повернення заводу з м. Омськ.
1945-1947 р. - органiзоване виробництво мотоциклетних двигунiв М-72 для важких мотоциклiв -
750.
1947р.    - державнi випробування двигуна АI-26В потужнiстю 575 к.с. для вертольота Мi-1;
                - освоєння виробництва двигуна М-11ФР-1  для лiтакiв Як-18, Як-18У.
1948р. - серiйне виробництво поршневого двигуна повiтряного охолодження АШ-62IР для 
лiтакiв Ан-2, Лi-2.
1953 р. - запущений у виробництво перший у СРСР турбореактивний двигун РД-45Ф, що поклав 
початок ери газотурбiнних двигунiв, для лiтакiв МiГ-15 i Iл-28.
1956р. - серiйне освоєння двигуна РД-500 для бомбардувальника
 Ту-14 i безпiлотної ракети ФКР-1.
1957р. - початок серiйного виробництва турбогвинтового двигуна АI-20 розробки ОКБ А.Г. 
Iвченко для лiтакiв Ан-8, Ан-10. Ан-12, Бе-12, Ан-32,Ан-32П, Iл-18.
1961 р. - початок серiйного виробництва турбогвинтового двигуна АИ-24 для лiтакiв Ан-24, Ан-
26, Ан-30.
1964р. - серiйне виробництво турбогенератора АI-8  розробки ЗМКБ «Прогрес» для запуску 
двигунiв АI-20, АI-24 i для застосування на вертольотах Мi-6, Мi-6А, лiтаку Бе-12.
1965р.    -    серiйне   виробництво   двигуна   АI-23У,    що використовується як привiд бурових 
установок.
1966   р.   -      серiйний   випуск   турбореактивного   двухконтурного двигуна АI-25 для лiтакiв 
Як-40, М-15;
                   -    випуск двигунiв АI-23СГ для бурових установок. 
1967  р.  -  освоєне  серiйне виробництво  допомiжної  силової установки АI-9;
1970 р.  -    завод освоїв i запустив у серiю газотурбiнний двигун ТВЗ-117    розробки    ОКБ    
iм.    В. Я.    Климова,    призначений    для транспортних i бойових вертольотiв Мi-8МТ, Мi-14, 
Мi-17, Мi-24, Ка-27, Ка-29;
- серiйне виробництво пересувної автоматизованої електростанцiї ПАЕС-2500.
1973р. - освоєння виробництва двигуна АI-25ТЛ, створеного на базi двигуна, що випускається 
серiйно, АI- 25 ( ЗМКБ «Прогрес»), призначеного для установки на учбово-тренувальний лiтак 
L-39.
1974р.    -    створене    Запорiзьке    виробниче    об'єднання «Моторобудiвник» у складi:
-Запорiзький машинобудiвний завод,
-Снiжнянський машинобудiвний завод,
-Волочиський машинобудiвний завод.
-освоєне  виробництво  допомiжного  газотурбiнного двигуна АI-9В, що застосовується на 
вертольотах Мi-24, Мi-8МТ, Мi-17 й iн.
1977р. — серiйне виробництво турбореактивного двухконтурного двигуна Д-36 конструкцiї 
ЗМКБ «Прогрес» для транспортних лiтакiв Ан-72, Ан-74, пасажирського Як-42.
1981р.   -   створений   бортовий   енерговузел   АI-24УБЕ   Запорiзьким моторобудiвним  
об'єднанням.  Двигун  призначений  для  лiтака А-50 далекого радiолокацiйного спостереження.
1982р. - серiйне виробництво самого потужного у свiтi турбовального двигуна Д-136, 
розробленого ЗМКБ «Прогрес», для вертольоту Мi-26.
1984р. - серiйне виробництво турбореактивного двухконтурного двигуна Д-18Т, розробленого 
ЗМКБ «Прогрес», для самих великих у свiтi транспортних лiтакiв Ан-124 «Руслан», Ан-225 
«Мрiя».
1992 р. - серiйне виробництво турбореактивного двухконтурного двигуна Д-436Т1/ТП, 
розробленого ЗМКБ «Прогрес», призначеного для лiтакiв Ту-334, Бе-200 й iн.;
-серiйне виробництво турбовинтовентиляторного двигуна Д-27, розробленого ЗМКБ «Прогрес», 
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для лiтака Ан-70.
1994р. - серiйний випуск газотурбiнних приводiв сiмейства Д-336 для газо- i нафтоперегiнних 
агрегатiв, пересувних i стацiонарних електростанцiй й iнших ГТУ.
1995р. - пiдприємство перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство «Мотор Сiч»
1997 р. - освоєне серiйне виробництво турбогвинтового двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ1. 
Розробники: ВАТ «Мотор Сiч», ЗМКБ «Прогрес» i ФГУП «Завод iм. В.Я. Климова»;
               - уперше здiйнявся в повiтря пасажирський лiтак мiсцевих лiнiй Ан-140 iз ТВД ТВЗ-
117ВМА-СБМ1;
              - освоєно серiйне виробництво допомiжного газотурбiнного двигуна АI9-3Б для лiтака 
Ан-140;
             -  виконано перший полiт китайського лiтака K-8J iз двигунами АI-25ТЛК.
1998р.  -  створення   разом   iз   ФГУП  «Завод  iм.   В. Я.   Климова» газотурбiнного двигуна 
ВК-1500 для лiтакiв мiсцевих повiтряних лiнiй Ан-38, Ан-3, Бе-132МК. Модифiкацiї двигуна - 
ВК-1500ВМ i ВК-1500ВК, можуть бути використанi для вертольотiв Ка-60, Ка-62, Мi-8Т.
1998р. - перший полiт лiтака-амфiбiї Бе-200 iз двигунами Д-436ТП.
1999р. - перший полiт пасажирського лiтака Ту-334 iз двигунами Д-436Т1.
               - серiйний випуск двигуна ВК-2500, створеного разом iз ФГУП «Завод iм. В. Я. 
Климова», для бойових вертольотiв Мi-24, Мi-28, Ка-32. Ка-50, Ка-52. Двигун сертифiкований 
АР МАК.
2000р.   -   успiшнi   випробування   двоконтурного   турбореактивного двигуна АI-22 для 
пасажирських регiональних лiтакiв Ту-324, Як-48;
                 - виробництво газотурбiнного двигуна ТВЗ-137 для приводу синхронного генератора 
газотурбiнної електростанцiї «Мотор Сiч-1000Т»;
                    - Авiацiйним Регiстром МАК сертифiкованi пасажирський лiтак Ан-140 з 
турбогвинтовим двигуном ТВЗ-117ВМА-СБМ1 i допомiжним газотурбiнним двигуном АI9-ЗБ;
                   - отриманий сертифiкат типу на двигуни Д-436Т1/ТП.
2001р.     -     виготовлений     турбореактивний     двигун     АI-222-25, призначений для 
установки на учбово-бойовi лiтаки Як-130, K-8J, L-159;
                    -  створений разом iз ГП ЗМКБ «Прогрес» турбовальный двигун АI-450 для 
установки на багатоцiльовi вертольоти Ка-226, Мi-2, «Ансат»;
                  -   отримано сертифiкат схвалення Авiацiйного Регiстра МАК на двигуни Д-436Т1/ТП.
2002р. - проведене випробування першого двигуна АI-450;
                   - перший полiт лiтака L-39 iз двигунами АI-25ТЛШ виробництва ВАТ «Мотор Сiч».
2004р. - виготовлений досвiдчений зразок i проходять стендовi випробування газотурбiнного 
допомiжного двигуна АI-450-МС спiльної розробки iз ГП «Iвченко-Прогрес» для пасажирських 
лiтакiв типу Ан-148;
-перший полiт Як-130 iз двигунами АI-222-25;
-полiт першого досвiдченого екземпляра нового реактивного лiтака Ан-148 iз двигунами Д-436-
148.
2007 р. - отриманi Сертифiкати Типу Мiжнародного авiацiйного комiтету i Державної Авiацiйної 
адмiнiстрацiї України:
-Сертифiкат на лiтак Ан-148;
-Сертифiкат Типу на двигун Д-436-148;
-Сертифiкат Типу на ВСУ АI-450МС.

З 1994 року пiдприємство перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство «Мотор Сич».
Вся iсторiя ВАТ «Мотор Сiч» свiдчить про те, що основним завданням пiдприємства був i 
залишається випуск сучасної якiсної авiацiйної технiки.
В даний час у нас пройшли етапи випробувань i готовi до серiйного виробництва ряд двигунiв 
нового поколiння.
Вагомим досягненням ВАТ «Мотор Сiч» стало впровадження у виробництво сiмейства 
турбореактивних двигунiв Д-436Т1/ТП, призначених для близькомагiстральних лiтакiв у першу 
чергу для Ту-334 i не маючого аналогiв у свiтi багатоцiльового лiтака-амфiбiї Бе-200.
Двигуни цього сiмейства   Д-438-148   будуть встановлюватися на новий пасажирський  лiтак  
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Ан-148.  Для  цього ж  лiтака створена сучасна допомiжна   установка   АИ-450-МС.    
Проводяться   стендовi  випробування двигуна.
Значне мiсце в продукцiї ВАТ «Мотор Сiч» займають двигуни сiмейства ТВЗ-117. Розроблений в 
ОКБ iм. В.Я.Климова пiд керiвництвом генерального конструктора С.П. Iзотова, цей двигун у 
рiзних своїх модифiкацiях випускається на пiдприємствi ВАТ «Мотор Сiч» протягом 30 рокiв. 
Нами виготовлено понад 22 тис.  двигунiв, що напрацювали в експлуатацiї близько 14,6 млн. 
годин на бiльшостi бойових, транспортних i цивiльних вертольотiв середнього класу 
сухопутного i морського застосування з маркою «Мiль» i «Камов» у 100 країнах свiту.
За своїми показниками основних вузлiв i запасом газодiнамiчної стiйкостi ТВЗ-117 - один iз 
кращих у свiтi вертолiтних двигунiв у своєму класi.
Великi надiї зв'язує наше пiдприємство з новим вертолiтним двигуном - АИ-450, що забезпечує 
потужнiсть на злiтному режимi 465 л.с. i на надзвичайному 550л.с. Двигун створюється ГП 
ЗМКБ «Прогрес» при участi нашого пiдприємства, що виготовило перший його зразок. Двигун 
АИ-450 призначений для установки на новий вертолiт -Ка-226.
В 2006 роцi продовжувалось виготовлення цiлого ряду нових виробiв авiацiйної тематики та 
продукцiї загальтотехнiчного призначення:Д-27, Д-436-148, АИ-450-МС, АИ-222К-25Ф, 
газоперекачувальнi агрегати ГПА_К/55-ГТП/6,3
Поряд з виробництвом своєї традицiйної продукцiї ми успiшно освоїли новий напрямок 
дiяльностi - випуск сучасних газотурбiнних електростанцiй (ГТЕ) потужнiстю 1; 2,5; 6; 8 Мвт, 
газотурбiнних приводiв (ГТП) потужнiстю 1; 2,5:6; 8 Мвт.
 Створено i доведенi до стадiї серiйного виробництва дизельнi двигуни потужнiстю 40 i 100 л.с. 
для переустаткування автотракторної технiки, судновi установки середньої потужностi для 
малотоннажних судiв, а також двох- i чотиритактнi поршневi двигуни потужнiстю 15, 40 л.с. для 
пiдвiсних човнових моторiв, сiльськогосподарської i комунальної мiнi-технiки. 
Сьогоднi  ВАТ      «Мотор      Сiч»      за рiвнем своєї технiчної оснащеностi є сучасним 
пiдприємством, що вiдповiдає вимогам загальносвiтових стандартiв. Широко впроваджуються 
CALS-технологiї, LОМ - технологiї виготовлення лопаток i iн. деталей на базi систем швидкого 
прототипування, що дозволяють автоматично одержати фiзичну копiю тривимiрної 
комп'ютерної моделi деталi будь-якої складностi запроектованої за допомогою рiзних систем 
САПР (САD/САМ). Усе це дозволило iстотно скоротити час на пiдготовку виробництва i випуск 
нових виробiв.
Цiлком благополучно виглядає i «соцiальне» обличчя ВАТ «Мотор Сiч».      
Сьогоднi пiдприємство працює стабiльно, робiтники та службовцi одержують регулярно 
зарплату, вiдчувається постiйних приплив молодих кадрiв. Усе це свiдчить про те, що ВАТ 
«Мотор Сiч» є надiйним i дуже перспективним пiдприємством, готовим до взаємовигiдного 
спiвробiтництва i упевнено вступили в нове сторiччя.

У вiдповiдностi зi Статутом до складу вiдкритого акцiонерного товариства "Мотор Сiч" (далi за 
текстом - Товариство) без права юридичної особи входять:
а) вiдособленi пiдроздiли - структурнi одиницi з правом вiдкриття поточного рахунку або 
розрахункових рахункiв i дiють на пiдставi Положень про них:
- Запорiзький моторобудiвний завод - головна структурна одиниця Товариства (м. Запорiжжя)
- Запорiзький машинобудiвний завод iм. Омельченка (м. Запорiжжя)
- Снiжнянський машинобудiвний завод (м. Снiжне Донецької обл.)
- Волочиський машинобудiвний завод (м. Волочиськ Хмельницької обл)
- Управлiння будiвництва та соцiального розвитку (м. Запорiжжя)
- Комбiнат харчування (м. Запорiжжя)
- Пансiонат з лiкуванням "Горизонт" (м. Алушта Крим)
- Оздоровчий комплекс "Прибiй" (м. Приморськ Запорiзька обл.)
- База вiдпочинку "Мотор"  (м. Приморськ Запорiзька обл.)
- Оздоровчий комплекс "Маяк" (с. Вольно-Андрiївка Вiльнянського р-ну Запорiзької обл.)
- "Калiбрувальний центр" (м. Запорiжжя)
- Спортивний комплекс "Мотор Сiч" (м.Запорiжжя)

Інформація про організаційну структуру емітента
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- Санаторiй-профiлакторiй (с. Вольно-Андрiївка Вiльнянського р-ну Запорiзької обл.)
- Фiрмовий салон "Мотор Сiч" (м. Запорiжжя)
- Авiакомпанiя "Мотор Сiч"  (м. Запорiжжя)
- медично-санiтарна частина ВАТ „Мотор Сiч” (м. Запорiжжя)
б) представництва з правом вiдкриття поточних або розрахункових рахункiв i дiють на пiдставi 
Положень про них:
- Київське представництво ВАТ "Мотор Сiч" (м. Київ)
- Московське представництво ВАТ "Мотор Сiч" (м. Москва)
Товариством створенi дочiрнi пiдприємства :
- Гуляйпiльський машинобудiвний завод (м. Гуляйполе Запорiзька обл.)
- Гуляйпiльський механiчний завод (м. Гуляйполе Запорiзька обл.)
- Лебединський моторобудiвний завод (м. Лебедин Сумської обл.)
- Волочиський завод мiнеральної води  (м. Волочиськ Хмельницької обл)

В 2006 роцi вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структури ВАТ "Мотор Сiч":
1. Лiквiдоване дочiрнє пiдприємство 
- Лебединський машинобудiвний завод (м. Лебедин Сумської обл.)

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2006 року затверджени змiни до Статуту ВАТ 
"Мотор Сiч" про перенайменування виконавчого органу "Правлiння" в "Раду директорiв". Рада 
директорiв є правонаступником Правлiння в повному обсязi вiсiх прав, зобов'язань та 
компентенцiї. Вважається що всi документи (уоди, контракти, рiшення, розпорядженя, накази та 
iнш.) що були ранiше видани (пiдписанi, приянятi, погодженi) Правлiнням, членами Правлiння 
такими що дiйснi  та обов'язковi для виконання.

Ведення бухгалтерського облiку та надання зведеної звiтностi  ВАТ "Мотор Сiч" забезпечується 
бухгалтерською службою пiдприємства на чолi з головним бухгалтером.
Облiк господарської дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв 
України:
Закону України вiд 16.07.99 № 996-Х " Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в 
Українi", Нацiональних положень (стандартiв)  бухгалтерського облiку (далi  П(с)БУ).
При застосуваннi плану рахункiв керуватися Iнструкцiєю про застосування плану рахункiв 
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств й 
органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.99 №201.  
1.1.5  Бухгалтерський облiк з використанням ПЕОМ ведеться з обов'язковою роздрукiвкою 
головної книги, без використання ПЕОМ - за журнально-ордерною формою згiдно 
"Методичним рекомендацiям iз застосування регiстрiв бухгалтерського облiку", затверджених 
наказом Мiнiстерством Фiнансiв України вiд 29.12.2000р. № 356.
1.2  Нематерiальнi активи.
1.2.1 Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв згiдно П(с)БУ 8 "Нематерiальнi  активи" 
ведеться по наступних групах: програмнi продукти для ПЕОМ,  права на  знаки для товарiв i 
послуг, права на здiйснення певної дiяльностi, iншi  нематерiальнi активи, незавершенi 
капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi  активи.
1.2.2 При зарахуваннi на баланс нематерiальний актив оцiнюється за собiвартiстю.
1.2.3   Витрати на створення власного товарного знаку включаються у витрати звiтного  перiоду. 
Придбанi на сторонi, вважаються нематерiальними активами.
 1.2. 4     Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. По  
кожному нематерiальному активi визначається строк корисного використання: для  програмних 
продуктiв - 2 роки,  прав на знаки для товарiв i послуг й iнших  нематерiальних активiв - 10 
рокiв з дати  уведення  в експлуатацiю. По незавершених  капiтальних  iнвестицiях  у  
нематерiальнi  активи  амортизацiя  не  нараховується.
   1.3  Основнi кошти та iншi необоротнi матерiальнi активи.
1.3.1 Основними коштами вважаються: завершений устрiй з усiма пристосуваннями й 
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приналежностями до нього; конструктивно вiдособлений предмет, призначений для  виконання 
певних самостiйних функцiй; вiдособлений комплекс  конструктивно з'єднаних предметiв 
одного або рiзного призначення, що  мають  для  їхнього  обслуговування  загальнi  
пристосування, приналежностi, керування  i  єдиний фундамент, внаслiдок чого кожен предмет 
може виконувати свої функцiї, а  комплекс - певну роботу тiльки в складi комплексу, а не 
самостiйно; iнший  актив, що вiдповiдає визначенню основних коштiв, або частина такого 
активу, контрольована пiдприємством, очiкуваний строк корисного використання, яких  бiльше 
одного року. Облiк основних коштiв ведеться згiдно "Методичних рекомендацiй з 
бухгалтерського облiку основних коштiв", затверджених наказом Мiнiстерством Фiнансiв 
України вiд 30.09.03 № 561.  
 Предмети  вартiстю понад 1 000 грн. уважаються основними засобами  (далi  ОЗ). 
Вiдображаються  на  субрахунках  101-109.
 Надходження  технiчної  лiтератури  вiдображається  на  субрахунку  111. 
1.3. 2  Предмети  вартiстю  менш  1 000 грн. вважаються  малоцiнними  необоротними  
матерiальними  активами (далi  МНМА). Вiдображаються  на  субрахунках  112-117.
1.3.3     ОЗ  i  МНМА  на складi  враховуються на субрахунках  рахунку  15, при  перекладi  в  
експлуатацiю  враховуються  на  субрахунках  101-117. 
Первiсна оцiнка об'єктiв  ОЗ  i  МНМА  здiйснюється  за собiвартiстю згiдно П(с)БУ 7 "Основнi 
кошти". Лiквiдацiйна вартiсть основних коштiв не застосовуються.
До складу комiсiї зi списання основних коштiв входять:
-Головний механiк; 
-Головний енергетик; 
-Головний iнженер; 
-Головний бухгалтер; 
-Головний технолог;
-Начальник структурного пiдроздiлу, вiдповiдальний за основнi кошти. 
Акт на списання основних коштiв, складений комiсiєю, затверджує генеральний директор.
У податковому облiку пiд термiном «основнi фонди» варто розумiти матерiальнi цiнностi, 
призначенi платником податку для використання в господарськiй дiяльностi платника податку 
протягом перiоду, що перевищує 365  календарних днiв з дати введення в експлуатацiю таких 
матерiальних цiнностей, i вартiсть яких поступово зменшується у зв'язку з фiзичним i моральним 
зношуванням.   
 Розподiляються основнi фонди по групах, згiдно п. 8.2.2 Закони України  "Про оподаткування 
прибутку пiдприємств".
Нарахування амортизацiї ОЗ для цiлей бухгалтерського облiку здiйснюється протягом  строку 
корисного використання об'єкта вiдповiдно до П(с)БУ 7  "Основнi  кошти"  прямолiнiйним 
методом, згiдно з Наказом по ВАТ "Мотор  Сiч" "Про встановлення  норм амортизацiї» вiд 
23.12.2002 р. № 509.  
По  технiчнiй  лiтературi, що  надiйшла,  нараховується  знос  в  розмiрi 100 % у  першому  
мiсяцi  використання  вiдповiдно  до  п.27 П(с)БУ  7 «Основнi  кошти». 
По  МНМА  нараховується  знос  в  розмiрi  50 % у першому  мiсяцi  використання  об'єкта  з  
вiдображенням  на  субрахунку  132, iншi  50 % у  мiсяцi  їхнього  вилучення  з  активiв  
(списання  з  балансу) у  результатi  невiдповiдностi  критерiям  визнання  активом. По  
субрахунку  112.1- спец. оснастка  й спецiнструмент  при  нарахуваннi  зносу  застосовується  
виробничий  метод, згiдно  п.26  П(с)БУ  7  «Основнi  кошти».
Для  пiдприємств  громадського  харчування  при  списаннi МНМА  застосовуються  
"Середньогалузевi норми  експлуатацiйних  втрат  столового  посуду, столової  бiлизни, 
приладiв,  виробничого  iнвентарю  й  спецодягу  на  пiдприємствах  громадського  харчування", 
затверджених  Наказом  Мiнторгу СРСР  29.12.82 р.  № 276.
 Для облiку нарахування й використання амортизацiйних вiдрахувань ведеться позабалансовий 
рахунок 09 «Амортизацiйнi вiдрахування». Збiльшення залишку на  рахунку  09  «Амортизацiйнi 
вiдрахування» (надходження) вiдображається на суму нарахованої  амортизацiї необоротних 
активiв. Зменшення залишку на рахунку 09 вiдображається  на  суму  використаної амортизацiї 
на капiтальнi iнвестицiї, на погашення отриманих  на капiтальнi iнвестицiї позик i т.п.
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У податковому облiку суми  амортизацiйних вiдрахувань визначаються шляхом застосування 
норм амортизацiї, певних п. 8.6  Закону України  "Про оподаткування прибутку пiдприємств".
    1.4  Запаси. 
1.4.1   Одиницею  бухгалтерського  облiку  запасiв  є  найменування  або  однорiдна  група. 
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних  за  плату, визначається за собiвартiстю  запасiв  згiдно  
П(с)БУ  9 "Запаси". Первiсна вартiсть  запасiв, виготовлених  власними силами  пiдприємства, 
визначаються  згiдно  П(с)БУ  16 "Витрати". 
          1.4.2   Облiк сировини й матерiалiв, що надходять вiд замовника для їхньої подальшої 
переробки (давальницька сировина), здiйснюється бухгалтерiями цехiв на пiдставi 
товаротранспортної накладної на позабалансовому рахунку 022.Аналiтичний облiк у розрiзi 
матерiалiв i замовникiв вiдображається у Вiдомостi 8, один екземпляр якої щомiсяця здається в 
матерiальний вiддiл Головної бухгалтерiї.
Директор УЗМА, начальники цехiв при виписцi накладних на вiдпустку товароматерiальных 
цiнностей забезпечують заповнення в рядку «Пiдстава» № договору, форму розрахунку (оплата, 
бартер, давальницька сировина).
Директори дочiрнiх пiдприємств при оформленнi накладних на вiдпустку готової продукцiї, 
виготовленої з давальницької сировини, у рядку «Пiдстава» указують  № договору, № накладнiй 
на вiдпустку товароматерiальных цiнностей (по який ця сировина була отримана з Головного 
пiдприємства), а також додають норми витрати матерiалу на виготовлену продукцiю з 
давальницької сировини.
Начальник матерiального вiддiлу Головної бухгалтерiї забезпечує облiк товароматерiальных 
цiнностей, переданих у виглядi давальницької сировини.
         1.4.3   Для  цiлей податкового облiку ведеться облiк приросту (убутку) балансової вартостi 
товарiв, сировини, матерiалiв, що комплектують вироби, напiвфабрикатiв, малоцiнних предметiв 
на складах, у незавершеному виробництвi й залишках готової продукцiї, витрати на придбання 
яких включаються у валовi витрати згiдно Закону «Про оподаткування прибутку пiдприємств».
1.4.4     При  вiдпустцi  запасiв у  виробництво, при продажi  й  iншому  вибуттi  їхня  оцiнка  
здiйснюється  по  методу  ФIФО  згiдно  П(с)БУ  9  «Запаси». 
    1.5  Резерв сумнiвних боргiв.
1.5.1  Дебiторська  заборгованiсть признається  активом, якщо  iснує  ймовiрнiсть одержання  
майбутнiх  економiчних  вигод  i  може  бути  вiрогiдно  визначена  її   сума.
Поточна  дебiторська  заборгованiсть  за  продукцiю, товари, роботи, послуги  включається  в  
пiдсумок  балансу  по  чистiй  реалiзацiйнiй  вартостi, рiвнiй  сумi  дебiторської  заборгованостi  
за  винятком  сумнiвних  i  безнадiйних  боргiв.
 1.5.2    Величина  розмiру  сумнiвних  боргiв  на  2005  рiк  установлюється виходячи  iз  
платоспроможностi дебiторiв. Сумнiвною вважається  поточна дебiторська заборгованiсть 
пiдприємств за продукцiю, товари, послуги, щодо якої iснує непевнiсть її погашення. 
Критерiями  вiднесення  дебiторської  заборгованостi  до  сумнiвного  є:
      - заборгованостi  строк  позовної  давностi,  по  яких минає  ранiше, нiж  через  12    мiсяцiв  
зi  звiтної  дати;
      - заборгованостi  по  пiдприємствах, вiдсутнiм за адресою, зазначеною в документах;
      - заборгованостi  по  пiдприємствах  оголошеними  банкрутами.
  1.5.3  Списання  безнадiйної  дебiторської  заборгованостi  з  активiв  здiйснюється  з  
одночасним  зменшенням  величини  резерву  сумнiвних  боргiв. У  випадку  недостатностi  
суми  нарахованого  резерву  дебiторська  заборгованiсть  списується  з  активiв  на  iншi  
операцiйнi  витрати. Сума  вiдшкодування  ранiше  списаної  безнадiйної  дебiторської  
заборгованостi  включається  до  складу  iнших  операцiйних  доходiв.
1.6  Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
1.6.1 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї  (далi - НКI) згiдно П(с)БУ 7 утворять  окрему групу, 
одиниця їхнього облiку - окремий об'єкт НКI.
 НКI в необоротнi матерiальнi активи вважаються  капiтальнi iнвестицiї в  будiвництво, 
виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання об'єктiв  необоротних матерiальних 
активiв, введення яких в експлуатацiю на дату балансу не  вiдбулося, а також авансовi платежi 
для фiнансування будiвництва. Зараховуються  НКI на баланс по первiснiй вартостi, що 
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визначається на пiдставi  пунктiв 8-13 П(с)БУ 7. Накопичувати на субрахунках  
151,152,153,154,155,156, вiдображати в рядку 20 статтi "Незавершене будiвництво" Балансу. 
1.6.2   Амортизацiю по незавершеному  будiвництву  не  нараховувати.
1.7  Резерв вiдпусток.
 1.7.1  Резерв  майбутнiх  витрат  на  виплату  вiдпусток  працiвникам вiдображається на 
субрахунку 471. Резерви  на  гарантiйне  обслуговування, на  виплату  щорiчної  винагороди  за  
вислугу  рокiв  й  iн.  не  створюються.
1.8  Витрати майбутнiх перiодiв. 
   1.8.1 Рахунок 39 «Витрати майбутнiх перiодiв» призначений для узагальнення iнформацiї  
щодо здiйснених витрат у звiтному перiодi, якi пiдлягають вiднесенню на витрати в майбутнiх 
звiтних перiодах. 
До  витрат  майбутнiх  перiодiв вiдносяться: 
  -  попередньо  сплачена  орендна  плата;
  -  суми  за  пiдписку  перiодичних  видань;
  - витрати, пов'язанi з  пiдготовчими до виробництва роботами структурних пiдроздiлiв iз 
сезонним характером виробництва. 
          Пiдприємства iз сезонним характером виробництва - б/о Мотор, п-т Горизонт, о/к 
Прибiй - всi витрати нараховують  щомiсяця. У мiжсезоння  накопичують на рахунку 39 
"Витрати майбутнiх перiодiв", у  перiод роботи списують на рахунок 23 "Виробництво".
1.9  Доходи майбутнiх перiодiв.
 1.9.1 До складу  доходiв  майбутнiх  перiодiв  включаються  суми  доходiв, нарахованих  
протягом  поточного  або  попереднього  звiтного  перiодiв, якi пiдлягають включенню  в  
доходи  майбутнiх  звiтних  перiодiв. Доходи  майбутнiх  перiодiв  виникають  у  момент  
одержання  авансiв  за  товари  або  послуги, реалiзацiя  яких  здiйснюється  поступово  
протягом  певного  перiоду  часу. До  складу  таких  доходiв включаються: авансовi оренднi  
платежi  за  зданi  в  оренду  основнi  кошти й  iншi  необоротнi  активи, виторг  за  вантажнi  
перевезення, виторг  вiд  продажу  квиткiв  транспортних  пiдприємств, абонементна  плата  за  
користування  коштами  зв'язку. Доходи  майбутнiх  перiодiв  ураховуються  на  рахунку  69. 
 1.10  Внутрiшньогосподарськi розрахунки.
1.10.1 Внутрiшньогосподарськi розрахунки мiж структурними пiдроздiлами, видiленими на 
окремий баланс, провадяться через Головний завод з вiдображенням проводок по субрахунках 
рахунку 683. Ведеться аналiтичний облiк дебiторської й кредиторської заборгованостi в розрiзi 
окремо взятого структурного пiдроздiлу. 
1.10.2 Передавальний пiдроздiл указує в "авiзо" кредит рахунку 683 (iз привласненим йому 
субрахунком) i дебет рахунку 683, а також кому передає. Головне пiдприємство вiдображає 
кредит i дебет рахунку 683 iз субрахунком приймаючого пiдроздiлу.
 1.11  Лiцензiї. 
1.11.1 Придбана лiцензiя на право здiйснення певного виду дiяльностi термiном дiї бiльше 
одного року, вiдповiдно до п.п.10, 11 П(З)БУ 8, зараховується на баланс пiдприємства по 
первiснiй вартостi, що складається з вартостi придбання  й iнших витрат, безпосередньо 
пов'язаних з її придбанням.
1.11.2 Нараховується амортизацiя на лiцензiю прямолiнiйним методом  протягом усього строку  
корисного використання. 
1.11.3 При придбаннi лiцензiї використовується субрахунок 154 "Придбання (створення) 
нематерiальних активiв", а при уведеннi в експлуатацiю - субрахунок 127 "Iншi нематерiальнi 
активи".
Придбання лiцензiї термiном дiї менш одного року  вiдображається на рахунку 39 "Витрати 
майбутнiх перiодiв" i вiдноситься  до адмiнiстративних витрат згiдно п. 18 П(З)БУ 16.
   1.11.4 У податковому облiку витрати на придбання лiцензiї повнiстю включаються у валовi 
витрати того звiтного перiоду, у якому такi витрати були понесенi згiдно пп.5.4.7 Закону про 
прибуток.

   1.12  Громадське харчування.
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        1.12.1  Облiк у сферi громадського харчування ведеться згiдно "Методичних рекомендацiй 
iз впровадження нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку в сферi 
громадського харчування, гармонiзованих з мiжнародними стандартами", затверджених наказом 
Мiнiстерства економiки й з питань європейської iнтеграцiї України вiд 17.06.2003р. № 157.

Витяг з Аудиторського висновку незалежної аудиторської фiрми – ЗАО „Запорiжаудит-
консульт” про фiнансову звiтнiсть ВАТ „Мотор Сiч” за 2006 рiк.
„Перевiрена фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними облiковими даними з використанням 
концептуальної основи фiнансової  звiтностi, передбаченої нацiональними стандартами облiку 
України, i в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно вiдображає iнформацiю про фактичний 
фiнансовий стан  ВАТ „Мотор Сiч” станом на 31.12.2006 р., а також результати його 
господарчої дiяльностi за 2006 рiк , у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства
Фактичний фiнансовий стан ВАТ "Мотор Сiч" на 31.12.2006р. за результатами дiяльностi за 
2006 рiк залишається стабiльним та характеризується такими показниками:
 Показники                                 На 31. 12.2006 
1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi       - 1,50 (норматив 1,0-2,0) 
2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi   - 0,12 (норматив 0,25 - 0,5) 
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi       - 0,6 (норматив 0,5 - 1,0) 
4. Коефiцiєнт структури капiталу         - 0,6 (норматив 0,5 - 1,0)”

ВАТ "Мотор Сiч" є спецiалiзованим пiдприємством, основу продукцiї якого складають 
газотурбинi двигуни для цивiльной та вiйськової авiацiї, а також виробленi на їх базi промисловi 
газотурбинi прилади для енерегтичних та газоперекачувальних устаткувань.
Декiлька десяткiв тисяч двигунiв, виробництва ВАТ "Мотор Сiч" встановлнi на 88 типах 
лiтальних апаратах всесвiтньо вiдомих фiрм Антонова, Iльюшина, Берiєва, Туполева, Яковлева, 
Камова, Мiля, чеської "Aero Vodochody" та китайської NAMC. Вони експлуатуються в цивiльнiй 
та вiйськовiй авiацiї бiльше чим у 100 країнах свiту.
Багато з двигунiв, що виробляються на пiдприємствi, стали свiтовими лiдерами в своєму класi: 
ТРДД АI-25ТЛ пiднiмає у повiтря бiльш 3 тисяч учбово-тренувальних та учбово-бойових лiтакiв 
38 країн свiту, гелiкоптерний двигун ТВ3-117 на якому лiтають у 100 країнах свiту практично всi 
виробленi у Росiї гелiкоптери середньої вантажностi , двигун Д-18 для самих вантажних в свiтi 
транспортних лiтакiв "Руслан" та "Мрiя", самий потужний в свiтi двигун Д-136 для гелiкоптерiв  
та iншi.

Основною проблемою ведення бiзнесу є непрогнозованiсть державної полiтики стосовно 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, та умов ведення бiзнесу.
 Неодноразова змiна протягом року податкового законодавства, особливо умов справляння 
ПДВ при iмпортi послуг  призвела до прямих збиткiв пiдприємства.
Через зниження курсiв валют зменшились обсяги реалiзацiї пiдприємств, якi мають велику долю 
експорту продукцiї.
Наслiдком змiнiи зовнiшньоекономiчних прiоритетiв є втрата деяких ринкiв збуту, особливо для 
пiдприємств вiйськово-промислового комплексу.
Додатково слiд зазначити, що майже всi закони, якi спрямованi на розвиток приоритетних 
напрямкiв економiки та стимулювання iновацiйної дiяльностi не працюють та мають 
декларативний характер.
На ринку авiадвигунiв ступiнь конкуренцiї завжди дуже високий. На сьогоднiшнiй день знизився 
рiвень заказiв вiд Мiнiстерств оборони країн-замовникiв. Однак ВАТ "Мотор Сiч" виходить на 
новi ринки збуту як авiацiйної технiки, так i наземної. Крiм експортних поставок пiдприємство 
приймає участь в реконструкцiї газотранспортної системи  України.
Попит на продукцiю авiадвигунобудування на внутрiшньому ринку практично вiдсутнiй. Тому 

Витяг з аудиторського висновку

Інформація про основні  види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
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розширення виробництва та реалiзацiї можливе лише за рахунок зовнiшнього ринку. Цьому 
заважають занадто малi термiни повернення валютної виручки з-за кордону, та складна 
процедура митного оформлення вантажу та отримання дозволу ДСЕК. Для вирiшення цих 
проблем необхiдно спростити порядок поставок товарiв за кордон для великих експортерiв, та 
збiльшити термiн повернення валютної виручки для дорогих, технiчно складних виробiв.

У вiдповiдностi з даними бухгалтерського облiку протягом 2006 роцi нараховано та сплачено 
ВАТ "Мотор Сiч" до бюджету економiчнi та штрафних санкцiй по обов’язковим податкам та 
зборам , в тому числi:

Штрафнi  санкцiї                                                  Нараховано (тис.грн.)      Перераховано (тис. грн.)

Економiчнi та штрафнi санкцiї з ПДВ                                20,6                              1,2
 За податком на прибуток                                                   536,2                          174,6
 за податком на землю                                                        1,8                                1,8
за податковому податку                                                     1,7                                 1,7
за податком з господарчої дiяльностi                              1433,3                        1381,9
за збором по охоронi зовнiшнього середовища                 0,2                               0,2      
за збором на геолого-розвiдувальнi роботи                       0,4                              0,4
РАЗОМ                                                                                        1994,2                          1561,2

Успiшне рiшення фiнансових проблем здiйснювалось завдяки маркетiнговiй полiтики 
пiдприємства, що дозволило залучити додатковi грошовi кошти та уникнути короткострокового 
дефiциту коштiв. Протягом усього фiнансового року пiдприємство активно користувалося 
кредитними ресурсами банкiв для забезпечення поточної виробничої дiяльностi. Додатковi 
грошовi ресурси дозволили пiдприємству вести роботи по створенню нових, бiльш сучасних 
видiв авiацiйної i наземної технiки. Основними кредиторами виступили такi банки: ЗФ ПУМБ, 
ОТР Банк, АКБ “Укрсоцбанк”, ДФ ВАТ КПБ м. Донецьк, ЗАТ ДОНГОРБАНК, що забезпечили 
короткострокове кредитування. За рахунок кредитних ресурсiв зменшився дефiцит по 
оборотних коштах.
Аналiз фiнансового стану акцiонерного товариства за 2006 рiк вказує на стабiльну лiквiднiсть, 
платоспроможнiсть, та фiнансову стiйкiсть, що дозволило забезпечити пiдприємство власними 
коштами та ефективно їх використовувати.

Заборгованнiсть Замовникiв на кiнець 2006 року перед ВАТ "Мотор Сiч"  за 10 контрактами 
укладеними  на суму 14015,67 тис. дол.США складає 7323,87  тис.дол. США

У 2006 роцi ВАТ "Мотор Сiч" на реконструкцiю та технiчне переозброєння дiючого 
виробництва спрямовано 78,0  млн. грн., у тому числi на придбання обладнання  - 40,9млн. грн., 
на модернiзацiю та виготовлення обладнання - 7,4 млн.грн., на реконструкцiю дiючого 
виробництва -29,7 млн.грн.  У 2007 роцi на технiчне переозброєння та реконструкцiю дiючого 
виробнцтва планується спрямувати 91,3 млн. грн., з яких 30,0 млн. грн. на придбання 
обладнання, 8,5 млн. грн. - на модернiзацiю, 52,8 млн. грн. на реконструкцiю виробництва.
Пiдприємство веде постiйну роботу по впровадженню у виробництво нових перспективних 
видiв авiацiйних двигунiв, продукцiї загальнотехнiчного призначення та ТНС. На проведення 
науково-дослiдних та конструкторських робiт та освоєння нових видiв продукцiї у 2006 роцi 
спрямовано 52,2  млн. грн. коштiв пiдприємства, на 2007 рiк заплановано -35,7 млн.грн.

Статутний фонд товариства сформований  згiдно Статуту в розмiрi 280'528'650  грн., 

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Опис обраної  політики  щодо фінансування діяльності емітента

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів  (контрактів)

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Інша   інформація,  що  може  бути  істотною  для  оцінки інвестором фінансового стану
та результатів діяльності емітента
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Ознака рейтингового агентства

розподiлено на 2'077'990 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 135 грн. 
У 2006 роцi розмiр Статутного   фонду   не   змiнювався.   Аналiтичний   облiк   Статутного   
фонду ведеться вiрно. Реєстр акцiонерiв пiдприємства веде незалежний реєстратор
ТОВ "Сiч-Реєстр", 69068, м. Запорiжжя, вул. Омельченка, 21, лiцензiя серiї АВ
№115244 вiд 14.06.2006 р.)
Додатковий вкладений i неоплачений капiтал станом на 31.12.2006 р. вiдсутнiй.

д/н

д/н

Найменування рейтингового агентства, яке 
визначило рейтингову оцінку емітента 
протягом календарного року, що передує 
поданню звіту
Дата визначення рейтингової оцінки емітент
Інформація щодо рейтингової оцінки 
емітента визначеної протягом календарного 
року, що передує поданню звіту

д/н

д/н

рейтинг не проходили

Ознака рейтингового агентства, яке 
поновило рейтингову оцінку емітента 
протягом календарного року, що передує 
поданню звіту
Найменування рейтингового агентства, яке 
поновило рейтингову оцінку емітента 
протягом календарного року, що передує 
поданню звіту
Дата поновлення рейтингової оцінки емітент
Інформація щодо рейтингової оцінки 
емітента поновленої протягом календарного 
року, що передує поданню звіту

д/н
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Нестабiльна полiтична та законодавчаситуацiя Змiни у зовнiшньоекономiчнiй сферi , якi важко спрогнозувати,  
негативно впливають на фiнансовi результати пiдприємств, якi 
працюють на експорт
 Стабiлiзацiя полiтичної ситуацiї, та внесення змiн до законiв, якi 
впливають на умови пiдприємництва, у встановленi 
законодавством строки, сприятиме прогнозованостi веденя 
господарської дiяльностi, та бiльш ефективному використанню 
коштiв

Збiльшення цiн на енергоносiї
Виключення зi складу мiнiмальної зарабiтної плати премiй, 
доплат, та iнших витрат; надмiрне навантаження на фонд 
оплати працi

Збiльшення цiн на енергоносiї має негативний вплив на дiяльнiсть 
усiх пiдприємств, та робить значну частину з них 
неконкурентноспроможними
Виключення з 2006 року зi складу мiнiмальної заробiтної плати 
заохочувальних та компенсацiйних виплат змусило пiдприємство 
збiльшувати тарифи та оклади бiльш нiж заплановано. 
Одночасно, високi нарахування на фонд оплати працi не дають 
змоги збiльшити заробiтну плату у потрiбних розмiрах. 
Прийняття закону "Про єдиний соцiальний внесок" за умови 
зменьшення навантаження на ФОП дозволило б  частково 
вирiшити цю проблему

Освоєння виробництва нових двигунiв.
Здорожчення комплектуючих, та несвоєчасне забезпечення 
постачальниками комплектуючих виробництва

Вiдсутнiсть державного фiнасування робiт з освоєння 
виробництва нових двигунiв змушує пiдприємства проводити 
роботи за рахунок власних коштiв та скорочення соцiальних 
програм
Несвоєчасне забезпечення виробництва комплектуючими 
виробами ставить пiд загрозу зриву строки виконання договорiв. 
Обмежене коло постачальникiв веде до необгрунтованого 
збiльшення цiн. Необхiдно розвиватии виробництво 
комплектуючих виробiв вiтчизняними виробниками, та 
стимулювати розвиток конкуренцiї.

Соцiальна неврiвноваженiсть. Зниження податкового тиску на громадян, послаблення соцiальної 
напруги у суспiльствi, легалiзацiя доходiв.

Основні фактори, що впливають на діяльність емітент
Група 
факторів

Опис проблем Ступінь впливу на діяльність 
емітента

Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство

Політичні

Фінансово-
економічні

Виробничо-
технологічні

Соціальні

незначний 
вплив

середній 
вплив

значний 
вплив

X

X

X

X
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д/в д/н д/в

Примітки: Значна частина проблемних питань, пов'язана з недосконалiстю законодавчої бази та постiйним внесенням змiн до неї. Майже завжди, змiни у вже дiючi закони, якi 
суттєво впливають на господарську дiяльнiсть пiдприємств приймаються не в термiни, передбаченi законодавством, а за кiлька днiв до початку нового фiнансового року, а iнодi i 
протягом року, або заднiм числом.
Слiд також зазначити, що майже всi Закони, якi спрямованi на розвиток приоритетних напрямкiв економiки та стимулювання  iнновацiйної дiяльностi не працюють та мають 
декларативний характер.

Екологічні д/н д/н
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Ступінь конкуренції
незначний 
вплив

середній 
вплив

значний 
вплив

Найменування продукції (виду 
продукції)

Найменування конкурента Країна походження конкурента
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції 

Вирбницт во та ремонт авiадвигунiв 
типу ТВ3-117

ФГУП, З-д iм. В.Я. Клiмова" Росiя X

Вирбництво авiадвигунiв типу Д-436Т1 BMW-RR Нiмеччина/Англiя X

Вирбництво авiадвигунiв типу Д-436Т1 
та виробництво а/д типу АИ-222

НПО "Сатурн" Росiя X
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Ступінь конкуренції
незначний 
вплив

середній 
вплив

значний 
вплив

Найменування продукції (виду 
продукції)

Найменування конкурента Країна походження конкурента
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції 

Газотурбiнна електростанцiя (2,5МВт) 
ПАЕС -2500 (ЕГ-2500) газотурбiнна 
електростанцiя (6МВт) ЕГ - 6000

НПО "Сатурн" Росiя X

Газотурбiнна електростанцiя (2,5МВт) 
ПАЕС -2500 (ЕГ-2500)газотурбiнна 
електростанцiя (6МВт) ЕГ - 6000 
газотурбiнний прилад (2,5МВт) АI-
20ДМЕ (ДМН)газотурбiнний прилад (6,3 
МВт) Д-336-1/2-6,3газотурбiнний 
прилад (8МВт)газотурбiнний прилад 
(10МВт)

"Solar Turbines"усi види продукцiї США X

Газотурбiнна електростанцiя (2,5МВт) 
ПАЕС -2500 (ЕГ-6000) Прилади 6 та 8 
МВт

Авиадвигатель Росiя X

© SMA 143077942006



Ступінь конкуренції
незначний 
вплив

середній 
вплив

значний 
вплив

Найменування продукції (виду 
продукції)

Найменування конкурента Країна походження конкурента
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції 

газотурбiнний привод (8МВт) АI-336-
1/2-8

СНТК iм. Кузнецова Росiя X

газотурбiнний прилад (10МВт) АI-336-
1/2-10

"General Electric" (ГТП для ГТК-
101) MAN TURBO

США, Нiмеччина X

Газотурбiнний прилад (2,5МВт) АI-
20ДМЕ (ДМН) газотурбiнний прилад 
(6,3 МВт) Д-336-1/2-6,3 газотурбiнний 
прилад (10МВт) АI-336-1/2-10

ГП НПП "Машпроект" (ГТД 2500, ГТД 
3000, ГТД 6000, ГТД 10000)

Україна X
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Ступінь конкуренції
незначний 
вплив

середній 
вплив

значний 
вплив

Найменування продукції (виду 
продукції)

Найменування конкурента Країна походження конкурента
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції 

Ремонт авiадвигунiв типу АI-20 123 АРЗ МО РФ Росiя X

Ремонт авiадвигунiв типу АI-20 ОАО "Ростовский завод гражданской 
авиации"№ 412

Росiя X

Ремонт авiадвигунiв типу АI-24 123 АРЗ МО РФ Росiя X
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Ступінь конкуренції
незначний 
вплив

середній 
вплив

значний 
вплив

Найменування продукції (виду 
продукції)

Найменування конкурента Країна походження конкурента
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції 

Ремонт авiадвигунiв типу АI-24 ОАО "Ростовский завод гражданской 
авиации"№ 412

Росiя X

Ремонт авiадвигунiв типу Д-136 ФГУП МО РФ "695 АРЗ" Росiя X

Ремонт авiадвигунiв типу Д-18Т ЗМКБ "Прогрес" Україна X
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Ступінь конкуренції
незначний 
вплив

середній 
вплив

значний 
вплив

Найменування продукції (виду 
продукції)

Найменування конкурента Країна походження конкурента
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції 

Ремонт авiадвигунiв типу Д-36 Завод №410ГА МПП Україна X

Ремонт авiадвигунiв типу Д-36 ФГУП МО РФ "695 АРЗ" Росiя X

Ремонт авiадвигунiв типу ТВ3-117 ДП МОУ "Луганський АРЗ" Україна X

© SMA 143077942006



Ступінь конкуренції
незначний 
вплив

середній 
вплив

значний 
вплив

Найменування продукції (виду 
продукції)

Найменування конкурента Країна походження конкурента
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції 

Ремонт авiадвигунiв типу ТВ3-117 ОАО "Уральский завод гражданской 
авиации"

Росiя X

Ремонт авiадвигунiв типу ТВ3-117 ФГУП "218 АРЗ" МО РФ Росiя X
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Найменування продукції
 (виду продукції)

Торгові марки, під якими 
здійснюється збут продукції

Патентний та інший правовий 
захист продукції (винаходи та 
ліцензії, які використовуються в 

продукції)

Код товару 
(товарної 
групи) за 
ТНЗЕД

Одиниця 
виміру

Обсяг 
виробництва в 
натуральних 
одиницях

Обсяг 
виробництва у 
грошовому 

виразі (у діючих 
цінах) (тис.грн.)

Чистий доход 
(виручка) від 
реалізації за 
звітний період 

(тис.грн.)

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Iншi товари (послуги):    тис.грн. 0,000 0,000 0,000

Iншi товари (послуги): № 10170 - Мотор Сiч (в'яззю)
№ 15657 - МС
№6320 - Сокiл ( орел на фонi 
земної кулi)
№ 27898 - Мотор Сич
№ 27899 - Мотор Сiч
№ 46704 Сокiл (стилiзоване 
зображення

UA 72596 Врiзний замок д/н грн. 0,000 72550,000 72550,000

Авiадвигуни ремонтнi №6320 - Сокiл  (сокiл на 
фонi земної кулi)
№ 10170 - Мотор Сiч (в'яззю)
№ 15657 - МС
№ 23635 - Сокiл 2
№ 27898 - Мотор Сич
№ 27899 - Мотор Сiч
№32807 Motor Sich
№ 46704 Сокiл (стилiзоване 
зображення)

UA 57674А спосiб контролю 
кутiв повороту рухомих елементiв 
газотурбiнних двигунiв
UA 60181А спосiб ремонту 
газотурбiнного двигуна

д/н шт. 329,000 250291,000 242788,000
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Найменування продукції
 (виду продукції)

Торгові марки, під якими 
здійснюється збут продукції

Патентний та інший правовий 
захист продукції (винаходи та 
ліцензії, які використовуються в 

продукції)

Код товару 
(товарної 
групи) за 
ТНЗЕД

Одиниця 
виміру

Обсяг 
виробництва в 
натуральних 
одиницях

Обсяг 
виробництва у 
грошовому 

виразі (у діючих 
цінах) (тис.грн.)

Чистий доход 
(виручка) від 
реалізації за 
звітний період 

(тис.грн.)

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Авiадвигуни серiйнi №6320 - Сокiл  (сокiл на 
фонi земної кулi)
№ 10170 - Мотор Сiч (в'яззю)
№ 15657 - МС
№ 23635 - Сокiл 2
№ 27898 - Мотор Сич
№ 27899 - Мотор Сiч
№32807 Motor Sich
№ 46704 Сокiл (стилiзоване 
зображення)

Патенти України:
№ 8363 Спосiб видалення 
корундових керамiчних стержнiв 
iз внутрiшнiх порожнин виробiв
№ 21943 Спосiб виготовлення 
фрикцiйних дискiв

д/н шт. 356,000 511640,000 530423,000

послуги №6320 - Сокiл  (сокiл на 
фонi земної кулi)
№ 10170 - Мотор Сiч (в'яззю)
№ 15657 - МС
№ 23635 - Сокiл 2
№ 27898 - Мотор Сич
№ 27899 - Мотор Сiч
№32807 Motor Sich

д/н д/н грн. 0,000 208646,000 208743,000

Цивiльна продукцiя та ТНС № 10170 - Мотор Сiч (в'яззю)
№ 15657 - МС
№ 23635 - Сокiл 2
№ 27898 - Мотор Сич
№ 27899 - Мотор Сiч
№32807 Motor Sich

UA 43560А нiжка ендопротеза 
колiнного суглоба
UA 48464А Ендопротез колiнного 
суглоба
UA 56153 Ендопротез суглобової 
поверхнi голiвки стегнової кiстки 
системи Руденка
UA 70181А Фiксатор для 
остеосинтезу переломiв шийки 
стегнової кiстки

д/н грн. 0,000 193150,000 183069,000

1236277,000 1237573,000Усього:
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Найменування продукції
(виду продукції)

Сировинна база для виробництва 
(Україна, країни СНД, зарубіжжя)

Україна Країни СНД 
та Балтії

Країни 
дальнього 
зарубіжжя

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) 
емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках

Доля в загальному обсязі реалізації
(за регіонами) (%)

Авiатехнiка д/н 4,500 58,300 37,200

ТНС д/н 87,500 12,500 0,000

Цивiльна продукцiя д/н 44,900 46,700 8,400

54,200 32,200Усього: 13,600
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Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн.)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн.)
Основні засоби, всього 

(тис.грн.)
на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

338337,000 369718,000 0,000 0,000 338337,000 369718,000
160932,000 166792,000 0,000 0,000 160932,000 166792,000
48779,000 44958,000 0,000 0,000 48779,000 44958,000
55514,000 62448,000 0,000 0,000 55514,000 62448,000
99803,000 73783,000 0,000 0,000 99803,000 73783,000
80752,000 56606,000 0,000 0,000 80752,000 56606,000
6215,000 4771,000 0,000 0,000 6215,000 4771,000
689,000 626,000 0,000 0,000 689,000 626,000

12147,000 11780,000 0,000 0,000 12147,000 11780,000
703365,000 717699,000 0,000 0,000 703365,000 717699,000

Пояснення: Основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi з 
подальшим нарахуванням амортизацiї, яка нараховується щомiсячно  з використанням прямолiнiйного методу, з 
метою списання вартостi активiв на витрати протягом строку корисного використання об'єкту.  Одиницею облiку 
основних засобiв є об'єкт основних засобiв пiдприємства. У 2006 роцi 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 31.12.2006 року в суммi 1 693 256 тис. грн. 
Надiйшло ОЗ за рiк  на суму 112 636 тис. грн., вибуло за рiк 26077 тис. грн.
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 31.12.2005 р. становила 703 365 тис. грн., чиста балансова вартiсть ОЗ на 31.12.2006 
р. становила 717 699 тис. грн. 
Первiсна (переоцiнена) вартiсть цiлком амортизованих основних засобiв якi продовжують використовуватися 406 
863 тис грн. Вартiсть основних засобiв, отриманих у оперативну оренду складає -15 436 тис.грн.
Пiдприємство не має основних засобiв, по яких iснує обмеження прав власностi. Вартiсть оформлених в заставу 
основних засобiв – 296 685 тис.крб.
КОЕФIЦIЄНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ
Коефiцiєнт зносу    Коефiцiєнт оновлення   Коефiцiєнт використання
0,39                             0,04                                     0,993                        будiвлi, споруди
0,72                             0,06                                     0,997                         машини та обладнання
0,55                             0,02                                     0,982                         транспортнi засоби
0,51                             0,12                                     1,00                           iншi ОЗ
0,89                             0,19                                     1,00     малоцiннi необорот. матер. активи
Передано в операцiйну оренду основних засобiв на суму 8 292 тис. грн. З цiєї суми 39,80 %   передана в оренду ТОВ 
“Мотор Сiч Трейд” згiдно договору оренди № 2752/05-К вiд 01.04.2005р. на суму 3,3 млн грн., ЗАТ “Iвеко Мотор 
Сiч” згiдно договору оренди № S/22 вiд 20.12.2001 р.  на суму 2,0 млн грн., ТОВ “Клiнiка “Мотор Сiч” згiдно 
договору оренди  № 2234/06-к  вiд 01.03.2006 р. на суму 2,3 млн грн., та решта iншим  дрiбним орендарям.
ОЗ орендованi на суму 15,44 млн.грн., в тому числi  у СП "IВЕКО-Мотор Сiч" за договором № S/21 вiд 20.12.2001 р. 
на суму 9,76 млн. грн.,строк дiї договору 
до 20.12.2004 року. Договiр пролонговано. ОЗ орендованi на суму 5,26 млн. грн. орендованi у ВАТ "Тепловi мережi 
мiкрорайонiв" за договором № 584 вiд 01.12.1998 р., який постiйно прологовується. Iншi ОЗ на суму 0,42 млн. грн. 
орендованi згiдно договору № 1038/06-Д (МСЧ)/01 вiд 18.01.2006 р. У комунальної установи “Центральна районна 
полiклiнiка Шевченкiвського району”. Договiр безстроковий.

1.Виробничого призначення:
- будівлі та споруди
- машини та обладнання
- транспортні засоби
- інші
2.Невиробничого призначення: 
- будівлі та споруди
- машини та обладнання
- транспортні засоби
- інші
Усього

603562,000 643916,000 0,000 0,000 603562,000 643916,000
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Інформація про зобов′язання емітента 
Види зобов′язань Дата 

виникнення 
Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (%річних) 

Дата 
погашення 

 
 

Кредити банку Х 321982,023 Х Х 
у тому числі:     
 
 
 
 
Зобов′язання за цінними паперами Х 38513,000 Х Х 
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним випуском): 

Х 0,000 Х Х 

 
 
 
 
за векселями (всього) Х 38513,000 Х Х 
за фінансовими інвестиціями в  
корпоративні права (за кожним видом): 

Х 0,000 Х Х 

 
 
 
 
Податкові зобов′язання Х 12932,000 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0,000 Х Х 
Інші зобов′язання Х 497348,000 Х Х 
Усього зобов′язань  Х 870775,000 Х Х 
Примітки: Зобов′язання признаються підприємством, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує 
вирогідність зменшення економічної вигоди в майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше 
признані зобов′язання не підлягають погашенню, тоді їх суми включають до складу доходів звітного періоду. Поточні 
зобов′язання відображаються в балансі по сумі їх погашення. 
 
 
 



     I. Власний капітал
Статутний капітал 300

310
320
330
340
350
360
370

385

400
410

420
430

440
450
460
470
480

500
510
520
530

540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640

280529 280529
0 0
0 0

640549 641036
60245 61245
387040 425763

0 0
14823 14823

0 0

1902 2101
0 0

563 594
2465 2695

0 0
0 0

55677 57649
0 0

55677 57649

283060 321982
0 0

37104 38513
107833 117319

183298 286165
6496 12932

0 0
6143 7150

15302 18545
3030 4924

24 0
3264 5596

645554 813126
114 219

2057350 2267439

Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал 

Частка меншості             

Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення 

Цільове фінансування
Усього за розділом II

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III

Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 з одержаних авансів
 з бюджетом
 з позабюджетних платежів
 зі страхування
 з оплати праці
 з учасниками
 із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
     V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

( ( )
( (

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

     III. Довгострокові зобов'язання

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)
)
)

415 0 0 Сума страхових резервів
416 0 0 Сума часток перестраховиків у страхових резервах ( () )

375 0 0Накопичена  курсова  різниця ( ( ))
380 1353540 1393750Усього за розділом I

Примітки: Принципи облiкової полiтики, по якiй складався зведений фiнансовий звiт, визначаються дiючим 
законодавством України, Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), облiковою полiтикою ВАТ 
„Мотор Сiч”, затвердженою Головою ради директорiв та iншими нормативними документами Товариства.
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi заснованi на принципах безперервностi, повного 
освiтлення, обачнiстю та прiоритету змiсту понад формою. Облiкова полiтика є єдиною для головного заводу та усiх 
його фiлiалiв.
Активи та зобов’язання вiдображаються в балансi за iсторичною (первiсною) вартiстю з урахуванням того, що 
вартiсть основних засобiв, нематерiальних активiв та запасiв може переоцiнюватись у вiдповiдностi до вимог 
Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.
Валютою фiнансового звiту ВАТ є нацiональна грошова одиниця України – гривня.
1. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
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Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв провадиться за групами: програмнi продукти для ПЕВМ, права на 
знаки для товарiв та послуг, права на об’єкти промислової власностi, незавершенi капiтальнi iнвестицiї у НМА, 
лiцензiї на здiйснення окремих видiв дiяльностi строком бiльш 1 року.
Витрати на створення власного товарного знаку включаються до витрат звiтного перiоду. Придбанi на сторонi 
враховуються нематерiальними активами. НМА в основному скдадаються з програмного забезпечення ПЕВМ та 
комп’ютерних мереж. Пiдприємство не має нематерiальних активiв, по яким є обмеження права власностi та якi 
оформленi у заставу.
Амортизацiя за нематерiальними активами нараховується прямолiнiйним методом, По кожному нематерiальному 
активу визначається строк корисного використання.
РУХ НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ (тис.грн.)

                                         Програмне                    Iншi НА                РАЗОМ
                                       Забезпечення             
                                                                             
ВАРТIСТЬ
Залишок на 31.12.05            16927                       85                         17012
Надiйшло за рiк                      147          46                            193
Вибуло за рiк                         3393                        -                           3393
Залишок на 31.12.06            13681                      131                        13812
АМОРТИЗАЦIЯ
Залишок на 31.12.05           13656                      27                        13683
Надiйшло за рiк                     2467                       11                         2478
Вибуло за рiк                          2825                          -                       2825 
Залишок на 31.12.06            13298                      38                        13336
Чиста балансова 
вартiсть НА на 31.12.05         3271                      58                          3329
Чиста балансова
вартiсть НА на 31.12.06          383                     93                         476
2. ОСНОВНI ЗАСОБИ Й МАЛОЦIННI НЕОБОРОТНI МАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
До основних засобiв (ОЗ) вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство втримують iз метою використання їх у 
процесi виробництва або поставки товарiв i надання послуг, надання  в оренду iншим особам або здiйснення 
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного 
року.
Основнi засоби й малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА) вiдображенi в балансi по первiснiй i 
залишковiй вартостi.
Первiсна оцiнка об'єктiв ОЗ та МНМА здiйснюється за собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв та 
МНМА складається iз цiни придбання, а також витрат, безпосередньо пов'язаних iз приведенням активу в робочий 
стан.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв не застосовуються.
Дооцiнка й уцiнка основних засобiв в 2006 роцi не провадилася.
Нарахування амортизацiї ОЗ здiйснюється протягом строку корисного використання об'єкта прямолiнiйним методом.
Нижче наведена структура й рух основних фондiв пiдприємства за 2006 рiк.

РУХ ОСНОВНИХ ФОНДIВ                                                                           ТИС.ГРН.
                                          Будiвлi,         Машини та         Транспортнi   Iншi ОЗ      МНМА                      РАЗОМ
                                         споруди       обладнання         засоби

ВАРТIСТЬ
Залишок на 31.12.05    681216          579752                 100116                 99597             146016                   1606697
Надiйшло за рiк            28445            36347                     2089                13889                31866                     112636
Вибуло за рiк                 9154               6589                      560                831                  8943                     26077
Залишок на 31.12.06   700507         609510                 101645                 112655              168939                  1693256
АМОРТИЗАЦIЯ
Залишок на 31.12.05     262127          412605                    50648                 51354          126598                       903332
Нараховано за рiк          16338            30789                      5940                   6832             28881                        88830
Вибуло за рiк                    4332              5447                      527                    654               5645                          16605
Залишок на 31.12.06     274183          437947                    56061                 57532           149834                      975557
Чиста балансова
вартiсть на 31.12.05      419089         167147                     49468                48243            19418                         703365
Чиста балансова 
вартiсть на 31.12.06     426324           171563                    45584                55123           19105                          717699

 2006роцi основнi засоби були придбанi за кошти, а також створенi на пiдприємствi. Вибуття основних засобiв 
вiдбулися внаслiдок лiквiдацiї у зв'язку з тим, що вони перестали вiдповiдати критерiям визнання активом, а також 
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внаслiдок продажу, безоплатної передачi.
Вартiсть основних засобiв, отриманих в оперативну оренду, становить 1596 тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв / якi продовжують використатися, - 
406863 тис. грн

КОЕФIЦIЄНТИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ
Коефiцiєнт зносу    Коефiцiєнт оновлення   Коефiцiєнт використання
0,39                             0,04                                     0,993                        будiвлi, споруди
0,72                             0,06                                     0,997                         машини та обладнання
0,55                             0,02                                     0,982                         транспортнi засоби
0,51                             0,12                                     1,00                           iншi ОЗ
0,89                             0,19                                     1,00     малоцiннi необорот. матер. активи

3. КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (далi - НКI) утворять окрему групу, одиниця їхнього облiку - окремий об'єкт НКI.
НКI в необоротнi матерiальнi активи вважаються капiтальнi iнвестицiї в будiвництво, виготовлення, реконструкцiю, 
модернiзацiю, придбання об'єктiв необоротних матерiальних активiв, уведення яких в експлуатацiю на дату балансу 
не вiдбувся, а також авансовi платежi для фiнансування будiвництва. Зараховуються НКI на баланс по первiснiй 
вартостi. Амортизацiя по незавершеному будiвництву не нараховується.
СТРУКТУРА КАПIТАЛЬНИХ IНВЕСТИЦIЙ
                                                      На 31.12.05        Надходження         Вибуття              На 31.12.06
Капiтальне будiвництво            86445                74197                        56417                104225
Придбання (виготовлення)     33408                 11753                        24730                 20431
основних засобiв
Придбання (виготовлення)      8249                 32588                       31949                  8888
iнших НМА
Придбання (виготовлення)           -                       193                        193                         -
нематерiальних активiв
Iншi                                                    93                     432                       177                    348
РАЗОМ                                      128195               119163                  113466               133892 
4.ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Одним з напрямкiв дiяльностi пiдприємства є iнвестицiйна дiяльнiсть. Пiдприємство володiє 100 % акцiй 4 дочiрнiх 
пiдприємств, а також має частки в статутних капiталах ЗАТ "Iвеко - Мотор Сич", ВАТ СК "Мотор Гарант", ЗАТ 
"Двигуни "Володимир Климов - Мотор Сiч", ТОВ "Пiвденний термiнал", ТОВ "Медiа партнер", ЗАО  
«Телерадiокомпанiї "Алекс", ВАТ "Енергетичнi системи", ТОВ «Туристична компанiя «Травел Сiч» i ряду iнших 
пiдприємств України й Росiї. З метою активного просування продукцiї у країни близького та далекого зарубiжжя, її 
сервiсного обслуговування, на територiї вiльної економiчної зони аеропорту Шарджа (ОАЕ) створена компанiя 
“Motor Sich East FZE”, яка буде виконувати функцiї представництва ВАТ «Мотор Сiч» на Близькому Сходi та в 
Пiвнiчнiй Африцi. Компанiя є  100% власнiстю акцiонерного товариства. З метою розширення та укрiплення 
позицiй на ринках Росiї та СНД, ВАТ «Мотор Сiч»  разом з росiйським пiдприємством створило пiдприємство ЗАТ 
«Енерго-Сервiс» по розробцi, модернiзацiї та пiсля продажному гарантiйному обслуговуванню газотурбiнних 
двигунiв, приладiв та енергоустановок. 
Фiнансовi iнвестицiї iз часток пiдприємства бiльше 20 % ураховуються по методу участi в капiталi й на дату балансу 
вiдображенi за вартiстю, певної з урахуванням змiни обший величини власного капiталу об'єкта iнвестування.
Балансова вартiсть iнвестицiй збiльшується / зменшується на суму, що є часток iнвестора в чистому прибутку / 
збитку об'єкта iнвестування iз включенням до складу доходу / втрат вiд участi в капiталi, Одночасно балансова 
вартiсть iнвестицiй зменшується на суму оголошених дивiдендiв. Всi iншi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу 
вiдображаються по їхнiй собiвартостi.

РУХ ДОВГОСТРОКОВИХ ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ
                                                               Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї                              
                                                 __________________________________________|_      Поточнi фiн.
                                                  Асоцiйованi    Дочiрнi               Iншi фiн.      РАЗОМ   |         iнвестицiї
                                                  пiдприємства  пiдприємства    iнвестицiї                       |
Залишок на 31.12.2005 р.        189989           3294                      1175                 194458              1111
Доходи попереднiх перiодiв     1781               -                            -                          1781                -
Придбано iнвестицiй                   177                -                           435                       612               79185
Доходи вiд участi в капiталi     2652                 62                        -                        3174                -
Вибуло iнвестицiй.                     630                   -                       -                           630                   38738
Витрати вiд участi в капiталi    11302              726                      -                       12028                  -
Залишок на 31.12.2006 р.         182667            2630                     1610                 186907            41558
5. ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ
Запаси зiзнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство одержить у майбутньому економiчнi 
вигоди, пов'язанi з їхнiм використанням й їхня вартiсть може бути вiрогiдно визначена. Одиницею запасiв є кожне 

© SMA 143077942006



найменування цiнностей.
При вiдпустцi запасiв у виробництво, продажу або iншому вибуттю їхня оцiнка здiйснюється за методом ФIФО.. 
Для контролю над витратою товарно-матерiальних цiнностей у мiсцях їхнього споживання ведеться кiлькiсний облiк 
i регулярно проводиться iнвентаризацiя.
На дату балансу запаси вiдображенi в облiку й звiтностi по первiснiй вартостi. Якщо на дату балансу цiна запасiв 
знизилася або вони були зiпсованi, застарiли або втратили спочатку очiкувану економiчну вигоду / то вони 
вiдображаються по чистiй вартостi реалiзацiї.

Балансова вартiсть запасiв         тис. грн.
Найменування статей                        Балансова вартiсть на 31.12.05р.        Балансова вартiсть на 31.12.06р.
Сировина i матерiали                                                                   51540                               47068
Покупнi напiвфабрикати i комплектуючi вироби                 79551                              87441
Паливо                                                                                              5494                                4260
Будiвельнi матерiали                                                                      459                                  775
Запаснi частини                                                                            30553                               31042
Малоцiннi та предмети, що швидко зношуються                  10000                             10786
Незавершене виробництво                                                      425723                              554045
Готова продукцiя                                                                         99646                               90337
Товари                                                                                              3424                              2991
Iншi запаси                                                                                       1662                             917
Разом                                                                                             708052                             829662

6. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть одержання пiдприємством майбутнiх 
економiчних вигiд i може бути вiрогiдно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю/товари 
й послуги зiзнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї й оцiнюється по первiснiй вартостi.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари й послуги включена в пiдсумок балансу по чистiй вартостi 
реалiзацiї. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу нараховується резерв сумнiвних боргiв, 
який вiдображений у звiтi про фiнансовi результати в складi iнших операцiйних витрат.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю й товари вiдбита в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, рiвнiй сумi 
дебiторської заборгованостi за винятком резерву сумнiвних боргiв.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв провадиться з одноразовим зменшенням величини 
резерву сумнiвних боргiв. У випадку недостатностi суми нарахованого резерву дебiторська заборгованiсть 
списується з активiв пiдприємства на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної дебiторської 
заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв.
У звiтному 2006 роцi за рахунок резерву сумнiвних боргiв списано безнадiйної дебiторської заборгованостi на суму 
792 тис. грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю продукцiї, товарiв i послуг, визнана безнадiйної, 
списується з балансу з вiдбиттям втрат у складi iнших операцiйних витрат.
Склад дебiторської заборгованостi пiдприємства                                              тис. грн.
Найменування статей                                                                           На 31.12.05 р.                      На 31.12.06 р.
Векселi отриманi                                                                                                   -                                          -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги                      
 - чиста реалiзацiйна вартiсть                                                                 111908                                   144107
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках:
- с бюджетом                                                                                              15311                                    13041
- по виданих авансах                                                                                 78437                                    87194
- по внутрiшнiх розрахунках                                                                    1590                                      2012
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть                                           24096                                   34323
 Усього:                                                                                                       231342                                  280677
До iншої поточної дебiторської заборгованостi в облiку вiднесена дебiторська заборгованiсть по сумах, виданим пiд 
звiт, розрахунки по претензiях, дебiторська заборгованiсть по некомерцiйних операцiях.
За статтєю "Довгострокова дебiторська заборгованiсть" вiдображений внесок у спiльну дiяльнiсть з ТОВ "Завод 
споживчiх товарiв"
7.КОШТИ I ВПЛИВ ВАЛЮТНИХ КУРСIВ
Кошти пiдприємства розмiщенi на поточних рахунках й у касi пiдприємства й вираженi як у нацiональної, так й 
iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються шляхом перерахування 
суми в iноземнiй валютi у валюту балансу за курсом НБУ на дату здiйснення операцiї. Суми сплачених й отриманих 
авансiв в iноземнiй валютi перераховуються у валюту звiтностi iз застосуванням валютного курсу на дату сплати або 
одержання авансу.
Балансова вартiсть зазначених статей балансу надалi визначається (оцiнюється) вiдповiдно до вiдповiдних положень 
(стандартам) бухгалтерського облiку.
Визначення курсових рiзниць по монетарних статтях в iноземнiй валютi провадиться на дату здiйснення розрахункiв 
i на дату балансу. Курсовi рiзницi вiд перерахування статей балансу, деномiнованих в iноземнiй валютi 
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Богуслаєв В.О.

Тиханський А.О.

Керівник

Головний 
бухгалтер

вiдображаються в складi iнших операцiйних й iнших доходiв (витрат).
У звiтному перiодi пiдприємство в результатi перерахування активiв i зобов'язань в iноземнiй валютi одержало 4 
476 тис. грн. доходу й 3606 тис. грн. вiднесено на витрати. 

8.ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
  Зареєстрований Статутний фонд ОАО «Мотор Сич» у 2006 роцi складав 280528650 грн. що становить 2077990 
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 135 грн. 
 Протягом року акцiї не викупались та не продавались.  На кiнець року в обiгу знаходяться 1 751 815 акцiй. Всi акцiї 
дають рiвнi права на участь у голосуваннi, а також на одержання дивiдендiв i повернення частини в капiталi. 
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй у 2006 роцi - 1  751 815, чистий доход, що приходиться на одну акцiю - 21 
грн.48 коп.  За пiдсумками роботи за 2005 рiк на загальних зборах акцiонерiв вiд 16.03.2006 р. було прийняте 
рiшення про спрямування 2 277 тис. грн. на виплату дивiдендiв та 1 000 тис. грн.  до резервного фонду

9. ПОТОЧНI  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО РОЗРАХУНКАХ
Зобов'язання визнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка може бути вiрогiдно визначена й iснує iмовiрнiсть 
зменшення  економiчних вигод у майбутньому  внаслiдок їхнього погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнанi 
зобов'язання не пiдлягають погашенню, то їхнi суми включаються до складу доходiв звiтного перiоду.  Поточнi 
зобов'язання вiдображаються в балансi по сумi погашення.
За статтями поточних зобов’язань вiдображена заборгованiсть, строк погашення якої на дату балансу не настав. За 
статтею «Iншi поточнi зобов’язання» вiдображена сума зобов’язань за операцiями некомерцiйного характеру та 
iншим кредиторам.

Склад зобов'язань пiдприємства                      тис. грн.
Найменування статей                                                              На 31.12.05 р.        На 31.12.06 р.
 Векселi виданi                                                                                      37104            38513
 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги      107833            117319
 Поточнi зобов'язання по розрахунках:
- по авансах виданим                                                                          183298            286165
- с бюджетом                                                                                        6496                12932
- по страхуванню                                                                                 6143                 7150
- по оплатi працi                                                                                   15302              18545
- с учасниками                                                                                      3030               4924
- по внутрiшнiх розрахунках                                                               24                    -
Iншi поточнi зобов'язання *                                                               3264               5596
Усього:                                                                                                 362494             491144
 
10.КРЕДИТНА ПОЛIТИКА
Фiнансовий стан пiдприємства за 2006 рiк характерiзується задовiльно
Протягом усього фiнансового року пiдприємство активно користувалося кредитними ресурсами банкiв для 
забезпечення поточної виробничої дiяльностi. Додатковi грошовi ресурси дозволили пiдприємству вести роботи по 
створенню нових, бiльш сучасних видiв авiацiйної i наземної технiки. Основними кредиторами виступили такi 
банки: ЗФ ПУМБ, ОТП Банк,  ДФ ВАТ Кредитпромбанк м. Донецьк, ЗАТ ДОНГОРБАНК та iнш., що забезпечили 
короткострокове кредитування. За рахунок кредитних ресурсiв зменшився дефiцит по оборотних коштах.
Фактичний фiнансовий стан ВАТ "Мотор Сiч" на 31.12.2006 р. залишається стабiльним, та  характеризується 
такими показниками:
 Показники                                                    На 31. 12.2006 
1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi       -   1,5  (норматив 1,0-2,0) 
2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi   -   0,12 (норматив 0,25 - 0,5) 
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi       -   0,61 (норматив 0,5 - 1,0) 
4. Коефiцiєнт структури капiталу         -    0,63 (норматив 0,5 - 1,0)
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3329 476
17012 13812
13683 13336

128195 133892

703365 717699
1606697 1693256
903332 975557

193283 185297
1175 1610

0 6595
0 0

642 642

1029989 1046211

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4
     I. Необоротні активи

010
Нематеріальні активи:

011
012
020

030
031
032

040
045
050
060
070

080

     Залишкова вартість
     Первісна вартість
     Накопичена амортизація
Незавершене будівництво

     Залишкова вартість
     Первісна вартість
     Знос

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
     інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Основні засоби:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Баланс

на р.31.12.2006

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 
 

 
 

 
 

   

   

2007.01.01

14307794

2310137500

06024

14720

35.30.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума  

Підприємство

Територія

Орган державного
управління
Галузь

Вид економічної
діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Держпромполiтики

авiацiйна промисловiсть

авiацiйна промисловiсть

Форма власності Колективна
за КФВ 20

Адреса 69068 М.ЗАПОРIЖЖЯ, вул. 8 Березня, 15

КОДИ

((

((

))

) )

Запорiзька

0 0075Гудвіл при консолідації     
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178542 182099
717 190

425723 554045
99646 90337
3424 2991

0 0

111908 144107
119830 166443

7922 22336

15311 13041
78437 87194

0 0
1590 2012
24096 34323
1111 41558

56153 6662
16264 49049
12124 11964

1025046 1219572
2315 1656

2057350 2267439

100
110
120
130
140
150

160
161
162

170
180
190
200
210
220

230
240
250
260
270
280

     виробничі запаси
     тварини на вирощуванні та відгодівлі
     незавершене виробництво
     готова продукція
     товари
Векселі одержані

     чиста реалізаційна вартість
     первісна вартість
     резерв сумнівних боргів

     з бюджетом
     за виданими авансами
     з нарахованих доходів
     із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті
     в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
     III. Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи
Запаси:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

 
 

 
 

 
 

   

   

   

(( ) )
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1278964 1132358
39035 40865

0 0
0 176

2356 911
1237573 1090406

762639 727011
474934 363395

0 0
780022 643809
177607 144072
122621 70832
845217 677614
109511 114686

0 0
2714 6674
488 0

49316 36639
35196 24867
12028 6064
44621 39602
70184 87466

0 0
32557 33663

37627 53803

0 0
0 204

0 250
0 0

37627 53757

0 0

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
 025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток

190

     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи

200

     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
     прибуток

220

     збиток 225

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2007.01.01
КОДИ

14307794

2300000000

06024

14720

35.30.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума  

Підприємство

Територія
Орган державного
управління
Галузь
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Держпромполiтики

авiацiйна промисловiсть
авiацiйна промисловiсть

Звіт про фінансові результати
за р.2006

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(

(
(
(
(

(
(
(
(

)

)
)
)
)

)
)
)
)

(
(

(

((

))

))

(

((

(
(
(

(

(
(

(
(
(

(

((

((

(( )

)

))

))

)

)

)

)

)

))

)

)

)

)

))

))

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Запорiзька

0 0Частка меншості 215
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562575 481214
270309 231719
99517 89591
91308 90061

231382 166903
1255091 1059488

1751815 1751815
1751815 1751815

21,48 30,65
21,48 30,65

0 0

Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280

Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330
Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Найменування показника

1 2 3 4

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

Примітки: Фiнансовий результат вiд господарської дiяльностi вiдображено у Звiтi про фiнансовii результати за 2006 
рiк як прибуток у сумi 37627 тис.грн. Валовий прибуток – 474934 тис.грн.Фiнансовi результати вiд операцiйної 
дiяльностi - 109511 тис.грн.(прибуток). Чистий прибуток – 37627 тис.грн. Чистий прибуток на 1 ацiю 21.48 грн.
Статтi доходiв i витрат ураховуються й оцiнюються в момент продажу активiв або надання послуг. Всi доходи й 
витрати пiдприємства, якi вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються в цьому ж перiодi, незалежно вiд дати 
реального одержання або сплати коштiв. 
Доходи, якi були отриманi у звiтному перiодi, а повиннi були надiйти в майбутньому, ураховуються як доходи 
майбутнiх перiодiв. Зробленi витрати й платежi, якi вiдносяться до  майбутнiх  перiодiв, ураховуються як витрати 
майбутнiх перiодiв.
Облiк процентних доходiв i витрат здiйснюється в основному iз застосуванням методу нарахування. Касовий метод 
застосовується тiльки для облiку процентних доходiв, нарахованих на залишки коштiв на рахунках у банках.
Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в 2006 роцi склав 474934  тис. грн.

Нижче представленi доходи i витрати не пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї тис. грн.
 Найменування статтi                                                  Доходи                   Витрати
IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
      Операцiйна оренда активiв                                 1596                              61
      Операцiйна курсова рiзниця                             2984                           3209
      Реалiзацiя  iнших оборотних активiв                16059                         9382
      Штрафи, пенi,  неустойки                                   78                              3184
      Сумнiвнi та безнадiйнi богри                               -                              15253
      Утримання об'єктiв житлово-комунального
      i соцiально-культурного призначення              2073                         47670
     Реалiзацiям iноземної валюти                           752883                        757212
     Iншi операцiйнi доходи i витрати                        4349                            90246
       УСЬОГО:                                                             780022                        845217
 Доходи i витрати вiд участi в капiталi по  iнвестицiях у:  
      Асоцiйованi пiдприємства                                2652                        11302
      Дочiрнi пiдприємства                                          62                          726
      УСЬОГО:                                                                2714                      12028
 Iншi фiнансовi доходи i витрати 
       Вiдсотки за кредит                                                  -                         35196
      Iншi фiнансовi доходи i витрати                         488                          -
     УСЬОГО:                                                                   488                      35196
 Iншi доходи i витрати 
      Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй                      38952                    39368
      Реалiзацiя необоротних активiв                          9389                       2364
       Реалiзацiя майнових комплексiв                       90                            186
       Неоперацiйна курсова рiзниця                       622                           1267
      Списання необоротних активiв                               -                           137
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      Iншi доходи i витрати                                           263                         1299
      УСЬОГО:                                                               49316                      44621
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 Стаття Код За звітний період За попередній період
Надходження НадходженняВидаток Видаток

3 4 5 621

180

190
200
210

220
230
240

250
260
270
280

290
300

310
320
330
340

II. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій
     необоротних активів
     майнових комплексів
Отримані:
     відсотки
     дивіденди
Інші надходження
Придбання:
     фінансових інвестицій
     необоротних активів
     майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик

     

38952 32932

9211 1743
90 0 0 0
0 0

0 2
0 0

52406 1402

66239 65713
0 0

25059 15975
0 95451 0 48413

0 0 0 0
0 95451 0 48413

0 0
397236 273568

0 0
361951 205196

384 2346
0 900

34901 0 65126 0

0 0 0 0
34901 0 65126 0

17098 27677 0
72417 48172

392 0 0 3432

55711 72417

350Сплачені дивіденди
360Інші платежі
370Чистий рух коштів до надзвичайних

подій
380Рух коштів від надзвичайних подій
390Чистий рух коштів від фінансової

діяльності
400Чистий рух коштів за звітний період
410Залишок коштів на початок року
420Вплив зміни валютних курсів на

залишок коштів
430Залишок коштів на кінець року

x

III. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності

x

x

x

x
x

x

xx

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x x

x x

     

Примітки: Кошти пiдприємства розмiшенi на поточних рахунках й у касi пiдприємства й вираженi як у нацiональної, 
так й iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються шляхом 
перерахування суми в iноземнiй валютi у валюту балансу за курсом НБУ на дату здiйснення операцiї. Суми 
сплачених й отриманих авансiв в iноземнiй валютi перераховуються у валюту звiтностi iз застосуванням валютного 
курсу на дату сплати або одержання авансу.
Балансова вартiсть зазначених статей балансу надалi визначається (оцiнюється) вiдповiдно до вiдповiдних положень 
(стандартам) бухгалтерського облiку.
Визначення курсових рiзниць по монетарних статтях в iноземнiй валютi провадиться на дату здiйснення розрахункiв 
i на дату балансу. Курсовi рiзницi вiд перерахування статей балансу, деномiнованих в iноземнiй валютi 
вiдображаються в складi iнших операцiйних й iнших доходiв (витрат).
У звiтному 2006 роцi пiдприємство в результатi перерахування активiв i зобов'язань в iноземнiй валютi одержало 
4476  тис. грн. доходу й 3606тис. грн. вiднесено на витрати. 
Грошовi кошти (тис.грн.)
Найменування статей                                                                       Сума
Каса                                                                                                      87
Поточнi рахунки в банках                                                              51019
Iншi рахунки в банках (акредитиви, чековi книжки)                4583 
Грошовi кошти в путi                                                                        22
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Еквiваленти грошових засобiв                                                           -
РАЗОМ                                                                                                55711
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70184 0 87466 0

91308 90061

199 0 2065 0
0 392 3432 0

4131 0 2353 0

35196 24867
200626 0 210244 0

0 219576 0 49998

659 0 0 2103
118452 0 0 102655

105 0 64 0
100266 0 55552 0

34229 24867

22585 19675
43452 0 11010 0

0 0 204 250
43452 0 10964 0

Звіт про рух грошових коштів

за р.2006

 Стаття Код За звітний період За попередній період
Надходження НадходженняВидаток Видаток

3 4 5 621

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004 

010

020

030
040

050

060
070

080

090
100

110
120

130

140
150

160
170

x x

x

x

x

x

x x

I. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
     амортизацію необоротних активів
     збільшення (зменшення) забезпечень
     збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
     збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності
Витрати на сплату відсотків
Прибуток (збиток) від операційної
діяльності до зміни в чистих оборотних
активах
Зменшення (збільшення):
     оборотних активів
     витрат майбутніх періодів
Збільшення (зменшення):
     поточних зобов'язань
     доходів майбутніх періодів
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачені:
     відсотки
     податки на прибуток
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної
діяльності

     

2007.01.01
КОДИ

14307794

2300000000

06024

14720

35.30.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума  

Підприємство

Територія
Орган державного
управління
Галузь
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Держпромполiтики

авiацiйна промисловiсть
авiацiйна промисловiсть

Запорiзька
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 485 0 0 0 0 485
0 0 0 2 0 0 0 0 2
0 0 0 487 1000 34350 0 0 35837

280529 0 0 641036 61245 425763 0 (14823) 1393750

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий
капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений
прибуток

Неоплаче-
ний

капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11
Внески учасників:           

180
190

 200

 210
 220

 230

 240
 250

 260

 270
 280
 290
 300

Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу

Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій

Списання невідшкодованих
збитків
Безкоштовно отримані активи
 
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

Вилучення капіталу:           

Інші зміни в капіталі:           

 

Примітки: Зареєстрований Статутний фонд ОАО «Мотор Сич» у 2006 роцi складав 280 528 650 грн. що становить 2077990 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 135 грн. 
 Протягом року акцiї не викупались та не продавались.  На кiнець року в обiгу знаходяться 1 751 815 акцiй. Всi акцiї дають рiвнi права на участь у голосуваннi, а також на 
одержання дивiдендiв i повернення частини в капiталi. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй у 2006 роцi - 1  751 815, чистий доход, що приходиться на одну акцiю - 21 грн.48 коп.  
За пiдсумками роботи за 2005 рiк на загальних зборах акцiонерiв вiд 16.03.2006 р. було прийняте рiшення про спрямування 2 277 тис. грн. на виплату дивiдендiв та 1 000 тис. грн.  
до резервного фонду.
Залишок резервного капiталу на кiнець 2006 року - 61 245  тис. грн. (збiльшення на 1 000 тис. грн. за рахунок вiдрахування з прибутку до резервного капiтал)
Нерозподiлений прибуток змiнився:
"+" 37627 тис. грн. чистий прибуток за звiтний перiод 
"-" 2277 тис. грн. розподiл прибутку (виплати дивiдендiв)
"-" 1000 тис.грн. Розподiл прибутку (вiдрахуваня до резервного фонду)
РАЗОМ змiн "+" 34350 тис. грн.
Вилучений капiтал не змiнився :
На початок звiтного перiоду "-" 14823 тис.грн.
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Богуслаєв В.О.

Тиханський А.О.

Керівник

Головний 
бухгалтер

На кiнець звiтного перiоду   "-" 14823 тис.грн.
За звiтний перiод власний капiтал змiнився на "+" 40210 тис. грн. з  1353540 тис. грн.на початок 2006 р.  до  1393750 тис. грн. на кiнець 2006 року.
Iнший додатковий капiтал вкючає вартiсть iндексацiї основних засобiв та незавершенного будiвництва, дооцiнку запасiв, майно, отримане безкоштовно пiд час приватизацiї.
Пояснення щодо неспiвпадiння стр. 050 графа стовбець 8 ф.4 "Звiт про власний капiтал" зi стр.350 Балансу ф.1.
На початок року нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (Баланс ф.1 стр.350) становить 387040 тис.грн. 
За результатами дiяльностi Товариства у 2005 роцi при складаннi звiтностi за 2006 рiк було виявлено та виправлени  помилки, що вiдображено у стр.030 стовбець 8 ф.4. "Звiт про 
власний капiтал"( 2502 тис. грн.)
Пiсля отримання уточнених даних результатiв дiяльностi обєктiв iнвестування було здiйснено перерахунок оцiнки фiнансових iнвестицiй, внаслiдок чого було виявлено розбiiжнiсть 
мiж попереднiми та остаточними данними. Змiни  було вiдображено  на суму 1871 тис.грн. -у стр.040 стовбець 8 ф.4 "Звiт про власний капiтал"
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 37627 0 0 37627

0 0 0 0 0 (2277) 0 0 (2277)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1000 (1000) 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий
капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений
прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Переоцінка активів:           
060
070
080

090

100
110
120
130

140
150

160

170

Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного
будівництва
Уцінка незавершеного
будівництва
Дооцінка нематеріальних активів
Уцінка нематеріальних активів
 
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
 

Розподіл прибутку:           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

( (

(

(

(

(((((((

(

( ( (((

( (

( (

((( ( (

)

)

)

)

)

) )))))))

)

))

)

) ))))

)))))
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280529 0 0 640549 60245 387040 0 (14823) 1353540

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2502 0 0 2502
0 0 0 0 0 1871 0 0 1871

280529 0 0 640549 60245 391413 0 (14823) 1357913

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий
капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений
прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Залишок на початок року  010

Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок  030
Інші зміни  040
Скоригований залишок
на початок року    

 050

Коригування:           

2007.01.01
КОДИ

14307794
2300000000

06024
14720

35.30.0

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД

Контрольна сума  

Підприємство

Територія
Орган державного управління
Галузь
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Держпромполiтики
авiацiйна промисловiсть

авiацiйна промисловiсть

Звіт про власний капітал

за р.2006

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Запорiзька
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Нараховано за звітний рік                        1300

Використано за рік - усього             1310

в тому числі на:        
 будівництво об'єктів      

1311

 придбання (виготовлення) та поліпшення
 основних засобів

1312

       з них машини та обладнання                   1313

  придбання (створення) нематеріальних 
  активів                       

1314

  погашення отриманих на капітальні 
  інвестиції позик

1315

91308

91308

58527

32588

26898

193

0

                1316 0

               1317

Керівник

0

Богуслаєв В.О.

Тиханський А.О.Головний бухгалтер
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VIII. Запаси
Найменування показника       Код  рядка Балансова 

вартість на кінець 
року

Переоцінка за рік

1     2 3 4

Сировина і матеріали    800

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810

Паливо 820

Тара і тарні матеріали  830

Будівельні матеріали    840

Запасні частини         850

Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

47068 0

87441 0

4260

666

775

31042

61 0

0

0

0

0

збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

5

0

0

0

0

0

0

0

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 190 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880

Незавершене виробництво     890

Готова продукція              900

Товари 910

10786

554045

90337

2991 0

0

0

0

0

0

0

0

Разом  920 829662 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації  (921) 

                                                                                                             переданих у переробку         (922)

                                                                                                             оформлених в заставу           (923) 

                                                                                                             переданих на комісію           (924) 

Активи  на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)                                          (925) 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

0

5246

0

56

0

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника       Код  

рядка
Всього на 
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

1     2 3 4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість 950

166443 108843

34323 11806

до 3 
місяців

від 3 до 6 
місяців

від 6 до 12
 місяців

5
4577

269

6
10485

636

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                  (951) 871

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами                               (952) 12234
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат          960

Визнано заборгованістю винних осіб у 
звітному році

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не 
прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

898

18

977

 XI. Будівельні контракти
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний 
рік                           

1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:  

            валова замовників                              1120 0

            валова 
замовникам                                     

1130 0

            з авансів отриманих                          1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року       1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами

1160 0

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Поточний податок на прибуток           1210

Відстрочені податкові активи:        
  на початок звітного року        

1220

  на кінець звітного року              1225

Відстрочені податкові зобов'язання:  
  на початок звітного року 

1230

  на кінець звітного року              1235

Включено до Звіту про фінансові результати - 
             усього

1240

             у тому числі:                  
                поточний податок на прибуток  

1241

27715

0

0

55677

57649

32557

27715

                зменшення (збільшення) відстрочених
                податкових активів

1242 0

                збільшення (зменшення) відстрочених
                податкових зобов'язань

1243

Відображено у складі власного капіталу  - 
            усього                       

1250

            у тому числі:                 
              поточний податок на прибуток     

1251

              зменшення (збільшення) відстрочених
              податкових активів 

1252

4842

-2870

0

0

збільшення (зменшення) відстрочених 
              податкових зобов'язань             

1253 -2870
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Види забезпечень і резервів 
Код  
рядка

Залишок
на початок
року

1     2 3

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам  

710

Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань

730

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 

740

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

  760

 770

1902

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів 775 7922

нарахо-
вано   

(створено)

4

24313

0

0

0

0

0

0

15308

додаткові  
відраху-
вання

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Викорис-
тано у 
звітному 
році

6

23915

0

0

0

0

0

0

792

Сторно-
вано 
невико-
ристану 
суму у 
звітному 
році

7

199

0

0

0

0

0

0

102

Сума 
очікуваного 
відшкоду-
вання витрат 
іншою 
стороною,

що врахована 
при оцінці 
забезпечення

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок
на кінець
року

9

2101

0

0

0

0

0

0

22336

Збільшення
 за звітний рік

Разом 780 9824 39621 0 24707 301 0 24437

VI. Грошові кошти
Найменування показника       Код  рядка На кінець року

1     2 3
Каса         640

Поточний рахунок у банку                650

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові
книжки)

660

Грошові кошти в дорозі                  670

Еквіваленти грошових коштів             680

Разом 690

87

51019

4583

22

0

55711

VII. Забезпечення і резерви

З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких 
обмежено                                                                                                            (691)

642
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III. Капітальні інвестиції
Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

Капітальне будівництво           280

Придбання (виготовлення) основних засобів 290

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310

Формування основного стада      320

Інші 330

Разом 340

74197 104225

11753 20431

32588

193

5

427

119163 133892

348

0

0

8888

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в:
                  асоційовані підприємства 

350

                  дочірні підприємства 360

                  спільну діяльність   370

Б. Інші фінансові інвестиції в:
                  частки і паї у статутному капіталі
                  інших підприємств

380

                  акції  390

                  облігації 400

                   інші 410

177 182666

0 2631

0

0

79611

0

0 0

1

426

1183

0

довгострокові поточні

5

0

0

0

0

41558

0

0

Разом 420 79788 186907 41558

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за 
собівартістю                                                                                                                                         

                                                                                                     за справедливою вартістю             (422) 

                                                                                                     за амортизованою собівартістю  (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю     (424)

                                                                                                     за справедливою вартістю             (425) 

                                                                                                     за амортизованою собівартістю   (426)

1610

0

0

41558

0

0
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V. Доходи і витрати

Найменування показника       Код  рядка Доходи Витрати 

1     2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
  Операційна оренда активів

440

  Операційна курсова різниця       450

  Реалізація інших оборотних  активів  460

  Штрафи, пені, неустойки          470

  Утримання об'єктів житлово-комунального
  соціально-культурного призначення

480

   Інші операційні доходи і витрати 490

       у тому числі: відрахування до резерву
       сумнівних боргів

491

1596 61

2984 3209

16059

78

2073

757232

15308

781711

47670

3184

9382

       непродуктивні витрати і втрати     492

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:      асоційовані підприємства 

500

                                 дочірні підприємства 510

                                 спільну діяльність 520

В. Інші фінансові доходи і витрати
       Дивіденди  

530

       Проценти 540

       Фінансова оренда активів         550

14

2652 11302

62

0

0

0 0

35196

0

726

        Інші фінансові доходи і витрати             560

Г. Інші доходи і витрати          
        Реалізація фінансових інвестицій

570

        Реалізація необоротних активів   580

        Реалізація майнових комплексів   590

        Неопераційна курсова різниця     600

        Безоплатно одержані активи       610

        Списання необоротних активів     620

488 0

38952 39368

9389

90

622

2

137

1267

186

2364

X

X

X

X

        Інші доходи і витрати            630 261 1299

X

X

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами)                                                                                                          
(631)

28853

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 
сторонами                                                                                                           

0 %
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Групи матеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло
 за рік

 Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік  Нарахо-
вано
аморти-
зації 
за рік

Втрати 
від 
змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

1 2 3 5 6 8 10 11 12

II. Основні засоби

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

4

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

7 9

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

13 14 15
341 39 0 39 0 0Бібліотечні фонди     190 339 0 0 0 0 380 378

146016 31866 0 28881 0 0Малоцінні необоротні  
матеріальні активи  

200 126598 0 8943 5645 0 168939 149834

0 0 0 0 0 0Тимчасові (нетитульні)
споруди             

210 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Природні ресурси      220 0 0 0 0 0 0 0

3564 37 0 18 0 0Інвентарна тара       230 1782 0 137 69 0 3464 1731

0 0 0 0 0 0Предмети прокату      240 0 0 0 0 0 0 0

0 14 0 7 0 0Інші необоротні    
матеріальні активи

250 0 0 0 0 0 14 7

1606697 112636 0 88830 0 0Разом 260 903332 0 26077 16605 0 1693256 975557

З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

                                      вартість оформлених у заставу основних засобів

                                      залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

                                      залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу

                                      первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

З рядка 260 графа 5     вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких  існують обмеження права власності

0

296685

0

0

406853

0

15436

0

у тому числі     

16

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

17 18 19
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 9861 3039

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)
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36 0 0 0 0 0

Групи матеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року Надійшло

 за рік

 Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік  Нарахо-
вано
аморти-
зації 
за рік

Втрати 
від 
змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

Земельні ділянки      100

1 2 3 5 6 8 10 11 12

II. Основні засоби

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

0

4

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

0

7

0 0

9

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

0

13

36

14

0

15

0 0 0 0 0 0Капітальні витрати на
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0

681216 28445 0 16388 0 0Будинки, споруди та  
передавальні пристрої

 120 262127 0 9154 4332 0 700507 274183

579752 36347 0 30789 0 0Машини та обладнання   130 412605 0 6589 5447 0 609510 437947

100116 2089 0 5940 0 0Транспортні засоби    140 50648 0 560 527 0 101645 56061

83690 13505 0 6225 0 0Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)   

150 43782 0 533 491 0 96662 49516

160 5 0 19 0 0Робоча і продуктивна 
худоба             

160 42 0 21 1 0 144 60

101 0 0 8 0 0Багаторічні насадження 170 53 0 10 4 0 91 57

11705 289 0 516 0 0Інші основні засоби   180 5356 0 130 89 0 11864 5783

0

у тому числі     

16

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос

0

17

0

18

0

19

0 0 0 0

0 0 6355 1171

0 0 1665 1165

0 0 1841 703

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду
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0 0 0 0 0 0

0 42 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Права користування природними 
ресурсами

 010

Права користування майном 020

Права на знаки для товарів і послуг  030

Права на об'єкти промислової 
власності

 040

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за р.2006

2007.01.01
КОДИ

14307794
2300000000

06024
14720
35.30.0

Дата 

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
Контрольна 
сума

 

Підприємство

Територія
Орган державного управління
Галузь

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Держпромполiтики
авiацiйна промисловiсть

авiацiйна промисловiсть

25941Середньооблікова чисельність працюючих 

Форма N 5                                                 Код за ДКУД 1801008I. Нематеріальні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

1

0

0

Групи нематеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло
 за рік

 Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік  Нараховано
амортизації

 за рік

Втрати від 
зменшення
корисності

 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

1 2 3 5 6 8 10 11 12

первісна 
(переоці
нена) 
вартість

накопи-
чена 
аморти-
зація

4

первісної
(пере-
оціненої)
вартості 

накопи-
чена 
аморти-
зація

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

накопи-
чена 
аморти-
зація

7 9

первісної
(пере-
оціненої)

 
вартості 

накопи-
чена 
аморти-
зація

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

накопи-
чена 
аморти-
зація

13 14 15

Запорiзька

0 103 0 24 0 0Авторські та суміжні з ними права  050 0 0 0 0 0 103 24

0 0 0 0 0 0  060 0 0 0 0 0 0 0

17012 48 0 2453 0 0Інші нематеріальні активи  070 13683 0 3393 2825 0 13667 13311

17012 193 0 2478 0 0Разом  080 13683 0 3393 2825 0 13812 13336

З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 0
                      вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 0
                      вартість створених підприємством нематеріальних активів 0
З рядка 080 графа 5   вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 0

0

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)
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103 8
103 8

     Код
рядка залишок

у нерези-
дентів на 
початок
року

А Б 1 2
170
180

Всього
в тому числі: Акції   

Розділ III. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів (тис.грн.)

0 111
0 111

викуплено 
у нерези-
дентів 

резидентом-
емітентом 
за звітний
період

залишок у
нерези-
дентів на 
кінець 
звітного 
періоду

3 4
13
13

5

Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів 

0 0190Облігації 0 0 0
0 0200Казначейські зобов'язання 0 0 0
0 0
0 0

210
220

Ощадні сертифікати (депозитні)
Векселі

0 0
0 0

0
0

0 0230Інші цінні папери 0 0 0

продовження таблиці

придбано 
нерези-
дентами  
за 

звітний 
період

дивіденди та 
проценти,
виплачені 
нерезидентам
 у звітному 
періоді

170 94
170 94

     Код
рядка залишок

у резиден-
та на 
початок
року

А Б 6 7
170
180

Всього
в тому числі: Акції   

0 264
0 264

продано
резиден-
том за 
звітний
період

залишок у
резидента
на кінець 
звітного
періоду

8 9
0
0

10

Цінні папери нерезидентів-емітентів у резидента

0 0190Облігації 0 0 0
0 0200Казначейські зобов'язання 0 0 0
0 0
0 0

210
220

Ощадні сертифікати (депозитні)
Векселі

0 0
0 0

0
0

0 0230Інші цінні папери 0 0 0

придбано
резиден-
том за
звітний 
період

дивіденди та 
проценти,
отримані від 
нерезидентів 
у звітному 
періоді

Примітки: д/в

Богуслаєв В.О.

Тиханський А.О.

Керівник

Головний 
бухгалтер

Пенькова О.Є.  (061) 720-42-87Виконавець, телефонДата 01.04.2007

0 0240 0 0 0

0 0240 0 0 0
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347011 302977
280529 236495

280529 236495
0 0

     Код
рядка всього 

наявних 
на 

початок 
року та 
випуще-
них за 
звітний  
період

Розміщено в цілому

А Б 1 2
100
110

111
112

Всього
в тому числі:
  Акції   

    з них: прості
              привілейовані

Розділ II. Обіг цінних паперів (тис.грн.)

0 27969
0 0

0 0
0 0

в т.ч. за 
особисті 
приватиза-
ційні 
рахунки

викуплено 
за звітний 
період

3 4
0 0
0 0

0 0
0 0

5 6
27969

0

0
0

погашено 
за 

звітний 
період

7

повторно продано 
за звітний період

Цінні папери емітента власні

0 0
0 0

120
121

Облігації
   з них: республікан-
             ських позик

0 0
0 0

0 0
0 0

0
0

0 0
0 0

122
130

             підприємств
Казначейські
зобов'язання

0 0
0 0

0 0
0 0

0
0

0 0

66482 66482

140

150

Ощадні сертифікати
(депозитні)

Векселі

0 0

0 27969

0 0

0 0

0

27969
0 0160Інші цінні папери 0 0 0 0 0

45170 79798
43898 613
43898 613

0 0

А Б
100
110
111
112

Всього
в тому числі: Акції   
   з них:  прості
               привілейовані

0 39529
0 630
0 630
0 0

10 11 12
85439
43881
43881

0

13

0 0
0 0

120
121

            Облігації
  з них: республіканських позик

0 0
0 0

0
0

0 0
0 0

122
130

             підприємств
            Казначейські зобов'язання

0 0
0 0

0
0

0 0
1272 0

140
150

            Ощадні сертифікати (депозитні
            Векселі

0 0
0 1272

0
0

0 79185160            Інші цінні папери 0 37627 41558

продовження таблиці

14 15
636
0
0
0
0
0
0
0
0

636
0

Всього в т.ч. за 
особисті 
привати-
заційні 
рахунки

Всього

44034
44034

44034
0

залишок 
не

розміще-
них 
цінних
паперів 
на кінець 
звітного 
періоду

8

0
0

0
0

0

0

384
384

384
0

дивіденди
і 

проценти,
виплачені
у звітному
періоді

9

0
0

0
0

0

0
0

Х

     Код
рядка залишок

 на 
початок 
року

придбано за   
звітний період

в т.ч. за 
особисті 
приватиза-
ційні 
рахунки

продано
за звітний 
період 

залишок 
на кінець 
звітного
періоду

Цінні папери інших емітентів

Всього

дивіденди і 
проценти, 
отримані у 
звітному 
періоді
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317633 29378
280529 0
280529 0

0 0

     Код
рядка

Наявність
 на 

початок 
року

Випу-
щено за 
звітний 
період

А Б 1 2
010
020
021
022

Всього
в тому числі: Акції   
   з них:  прості
               привілейовані

347011 273599
280529 236495
280529 236495

0 0

Всього 
наявних 
на 

початок 
року та 
випуще-
них за 
звітний 
період

всього

3 4
198887 74609
161783 74609
161783 74609

0 0

юридичним 
особам

фізичним 
особам

5 6
103
103
103
0

інвесторам 
інших країн

7

в тому числі

Розміщено на початок року 

0 0
0 0

030
031

       Облігації
  з них: республіканських позик

0 0
0 0

0 0
0 0

0
0

0 0
0 0

032
040

             підприємств
       Казначейські зобов'язання

0 0
0 0

0 0
0 0

0
0

0 0
37104 29378

050
060

       Ощадні сертифікати (депозитні)
       Векселі

0 0
66482 37104

0 0
37104 0

0
0

0 0070       Інші цінні папери 0 0 0 0 0
280529080Довідково: статутний фонд на 

початок року
280529090                     на кінець звітного пері

форми  
доку-
менту  
за  
ДКУД

органі-
зації- 
складача 

-
ідентифі-
каційний 
код

ЄДРПОУ

тери-
торії
за   

СПАТО

галузі
за

ЗКГНГ

виду
еко-
номіч-
ної
діяль-
ності 
за  
КВЕД

фор-
ми  
влас-
ності 
за  
КФВ 

КОДИ
Державна статистична звітність

органі- 
заційно-
правової
форми
господа-
рювання
за

КОПФГ

мініс-
терства,   
відом-
ства, 
МДО,  
концерну,
асоціації

 за
СПОДУ 

вище-
стоящої 
органі-
зації -
іденти-
фікацій-
ний   
код    

ЄДРПОУ
 

 контро-
льна
сума

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
123 14307794 123 14720 35.30.0 20 231 06024 14720 1 123

Міністерство (відомство), 
МДО, концерн, асоціація 

Держпромполiтики

Організація ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Адреса М.ЗАПОРIЖЖЯ

Форма власності Колективна
Вид діяльності авiацiйна промисловiсть

Форма N 2-Б термінова (квартальна, річна)

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів
за січень - грудень року2006
Розділ I. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів (тис.грн.)
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29378 29378
0 0
0 0
0 0

 Код
рядка

А Б
010
020
021
022

Всього
в тому числі: Акції   
  з них: прості
            привілейовані

0 0
0 0
0 0
0 0

всього

8
302977 228265
236495 161783
236495 161783

0 0

юридичним
 особам

фізичним 
особам

9 10
74609
74609
74609

0

інвесторам 
інших 
країн

11

в тому числі

Вперше розміщено у звітному періоді

0 0
0 0

030
031

Облігації
  з них: республіканських позик

0 0
0 0

0 0
0 0

0
0

0 0
0 0

032
040

            підприємств
Казначейські зобов'язання

0 0
0 0

0 0
0 0

0
0

0 0
29378 29378

050
060

Ощадні сертифікати (депозитні)
Векселі

0 0
0 0

0 0
66482 66482

0
0

0 0070Інші цінні папери 0 0 0 0 0

продовження таблиці

всього

12

юридични
м особам

фізичним 
особам

13 14

інвесторам
інших 
країн

15

в тому числі

Розміщено в цілому

103
103
103

0
0
0
0
0
0
0
0
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2004 1 0
2005 1 0
2006 1 0

так

X

Рiшенням правлiння затверджується  реєстрацiйна комiсiя, яка у вiдповiдностi до "Положення 
про загальни збори акцiонерiв ВАТ "Мотор Сiч" проводить реєстрацiю акцiонерiв та 
представникiв акцiонерiв, згiдно з Реєстром, складеним Незалежним Реєстратором.

X

д/в

д/в

Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1
2
3

Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах? (так/ні) 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Незалежний реєстратор
Правління
Мандатна комісія, призначена правлінням
Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах?

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Обрання або відкликання членів спостережної ради
Обрання або відкликання членів правління
Делегування додаткових повноважень спостережній раді
Інше (запишіть)

 

  Так  Ні
X

X

 Так  Ні 
X
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X
X

X
X
X
X
X
X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

X

д/в

так

ні

так

ні
ні

ні

так

так

так

ні
ні

ні

так

ні

так

так
так

ні

так

ні

так

ні
ні

ні

ні

ні

так

ні
ні

ні

ні

X

X

ні

Які документи існують у вашому товаристві?

1
2
3
4
5
6
7
8

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про спостережну раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується 
у пресі

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в АТ

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці АТ

1

2

3

4
5

6

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10-ма та більше 
відсотками статутного капіталу
Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб АТ

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? (так/ні) 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

1
2
3
4

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів
Спостережна рада
Правління/директор
Інше (запишіть)

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

  

  Так Ні

X
X
X
X
X
X

  Так Ні
X
X
X

 Так Ні
X
X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

X
X
X
X

державна податкова служба, КРУ

X

д/в

так

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

Ревізійна комісія 
Спостережна рада
Відділ внутрішнього аудиту підприємства
Стороння компанія/сторонній консультант
Перевірки не проводились 
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням спостережної ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів
Інше (запишіть)

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

 Так Ні
X
X
X

 Так Ні

X

 Так Ні
X

X
X
X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

так
так
так
ні
так
ні
так
так
так

так

так

так
так

ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
так
ні
ні
ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

так
так
ні
так
так
ні
ні
ні
так

так

ні

так
так

так
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні

ні
ні

ні
так

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної 
ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови спостережної ради
Обрання та відкликання членів спостережної ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
спостережної ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Обрання зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів 
управління мають особисту зацікавленість (конфлікт 
інтересів)

Загальні 
збори 

акціонерів

Спостережна
 рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

ні

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати 
рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні)

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

5

7
7
0
0
7
0

ні

д/в

так

д/в

X
X
X
X

д/в

Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох 
років?

Який склад спостережної ради?

1
2
3
4
5
6

Кількість членів спостережної ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної 
ради? (так/ні)

Які саме комітети створено в складі спостережної ради?

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени спостережної ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)

Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші 
(запишіть)

(осіб)  

 Так
X
X
X
X

Ні

 Так Ні
X
X
X
X

 Так Ні

X
X

1
2
3
4
5
6
7
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

X

д/в

так

7

4

Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками? 

Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління/фінансового менеджменту)
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового 
члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років

 Так Ні

X

X

X

ні
ні
ні
ні
так
ні
ні
ні

ні

д/в

ні
ні
ні
ні
ні
ні
так
ні

ні

д/в

ні
ні
ні
ні
так
ні
ні
ні

ні

д/в

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, 
засідань спостережної ради та засідань правління*?

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Загальні збори
 акціонерів

Засідання
спостережної ради

Засідання
правління

Члени правління / директор
Загальний відділ
Члени спостережної ради/голова спостережної ради
Юридичний відділ / юрист
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар спостережної ради
Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді 
(корпоративний секретар)
Відділ/управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами
Інше (запишіть)
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

X

X
X

д/н

ні
ні
так
ні
ні
ні

так

ні

д/н

д/н

ні

д/н

Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років

1
2
3
4
5
6

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори 
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 товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних 
систем протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні)
У разі наявності в товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть йог

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) 
У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? 
(так/ні)

дату присвоєння
ким присвоєний рейтинг:

значення:

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином його 
оприлюднено:

ні

  Так 
X

X

 Ні
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Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"
за станом на кінець звітного року 2006

Найменування:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14307794
Одиниця виміру:  тис.грн.

Найменування статті Код 
рядка

За даними 
балансу, на 

кінець звітного 
періоду

Розрахункові 
дані, на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
АКТИВИ

Нематеріальні активи: залишкова вартість 010
Незавершене будівництво 020
Основні засоби: залишкова вартість 030
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

040

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Запаси: виробничі запаси 100
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі 110

Запаси: готова продукція 130
Запаси: товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна 
вартість

160

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 180
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів 190
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Витрати майбутніх періодів 270

Активи, усього

476 476
133892 133892
717699 717699
185297 185297

6595 6595
0 0

642 642
182099 182099

190 190

90337 90337
2991 2991

0 0
144107 144107

13041 13041
87194 87194

0 0
2012 2012
34323 34323
41558 41558
6662 6662
49049 49049
11964 11964
1656 1656

д/н
д/н
д/н

д/н
д/н
д/н

0
0
0

2267439 2267439

1610 1610

Запаси: незавершене виробництво 120 554045 554045
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1 2 3 4
ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстроченні податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 540
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 550
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів 560
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування 570
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 580
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками 590
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов‘язання 610
Усього за розділом ІІ 430
Доходи майбутніх періодів 630

Зобов‘язання, усього
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал 300
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370

0 0
0 0

57649 57649
0 0

321982 321982
0 0

38513 38513
117319 117319
286165 286165
12932 12932

0 0
7150 7150
18545 18545
4924 4924

0 0
5596 5596
2695 2695
219 219

д/н
д/н
д/н

д/н
д/н
д/н

0
0
0

873689 873689
1393750 1393750
280529 280529

0 0
14823 14823

д/н
д/н
д/н

д/н
д/н
д/н

0
0
0

Примітки: Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 1113221 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить 1128044 
тис.грн.

Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал 265706 265706

Богуслаєв В.О.

Тиханський А.О.Головний бухгалтер

Керівник _____________

_____________

(підпис)

(підпис)

М.П.
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