
Титульний аркуш

Приватне акцiонерне товариство 
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

 Голова правління Тодоров Михайло Миколайович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

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

(дата)

21.11.2013
М.П.

  за                   рік2012

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

00659101

Краснозаводська,7, м.Дніпропетровськ, 
Кіровський, Днiпропетровська область, 49038, 
Україна

(0562)42-50-66, (0562)49-91-78, (0562)42-65-05

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

21.11.2013

2.2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)

09.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№ 68 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

Акціонерне товариство

2.3. Річна інформація 
розміщена на власній
 сторінці

в мережі 
Інтернет

WWW.DTRZ.COM.UA

(адреса сторінки)

(дата)

21.11.2013

1.6. Електронна поштова адреса емітента DTRZ@OPTIMA.COM.UA
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Зміст

1. Основні відомості про емітента:

Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;

Xв) банки, що обслуговують емітента;

Xг) основні види діяльності;

Xґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

Xд) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

X2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).

X3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X7. Інформація про дивіденди.

X8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

Xа) інформація про випуски акцій емітента;

б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

Xд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

Xв) інформація про зобов'язання емітента;

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів.

X13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:   1є,1е  (п.3.7)  Засновником та єдиним акціонером Товариства  є держава в особі 
Міністерства інфраструктури України відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010р 
№1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".Засновник має 
право на рішення та затвердження  розподілу прибутків.
Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не підлягає обов"язкової рейтінгової оцінки.
4б.  (п.4.)Єдиним засновником та акціонером є держава в особі Міністерства інфраструктури 
України, якому належать 100% акцій.Фізичні особи не володіють акціями.
5,7.  (п.6.2)  Всі 100% акцій належать державі в особі Міністерства інфраструктури України. 
(п.7.)  Всі 100% акцій належать  державі в особі Міністерства інфраструктури України.Фізичні 
ліца не володіють акціями Товариства,тому дивіденди для фізичних ліц на одну просту акцію,на 
одну привілейовану акцію не нараховуються.Перелік осіб для отримання дивідендів та реестр для 
виплати дивідендів не ведуться.
6. (п. 8.) У зв"зку з відсутністтю акцій в приватних руках ,загальні збори акціонерів не  
проводяться.Єдиним акціонером Товариства є держава.
9. Цінні папери:
(п.11.2.1.) На підприємстві ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" процентні 
облігації не рахуються.
(п.11.2.2.) На підприємстві ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" дисконтні 
облігації не рахуються.
(п.11.2.3.) На підприємстві  цільові (безпроцентні )облігації не рахуються.
(п.11.3.1, п.11.3.2) Товариство не випускає  інших цінних паперів, похідних цінних паперів та 
іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН
(п.11.4.) 100% власних простих цінних акцій  належать державі в особі Міністерства  
інфраструктури  України, тому не підлягають викупу.

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

X25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).

X27. Аудиторський висновок.

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
 житлового будівництва)
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(п.11.5.) Підприємство не випускало інші цінні папери.
12.На ПрАТ ДТРЗ випуск боргових цінних паперів не здійснювався.
13.(п.15.) На ПрАТ ДТРЗ випуск іпотечних цінних паперів не здійснювався.
14, 26. У зв"язку з тим, що 100% акцій належать державі в особі Міністерства  інфраструктури  
України загальні збори акціонерів не проводяться,та корпоративне  управління не 
застосовується.У зв`язку з тим, що 100% акцій Товариства належать Державі в особі Міністерства 
 інфраструктури  України, ПрАТ "ДТРЗ" не  потребує залучення інвестіцій та вдосконалення 
практики корпоративного управління.Акціонерне товариство"ДТРЗ" не планує залучати іноземні 
інвестиції протягом наступних трьох років і  змінювати особу,яка веде облік прав власності на 
акції.Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.
15,16,17,18,19. Підприємство не володіє іпотечними цінними паперами і інформації не надає.
20,21,22,23,24. Підприємство не приймало участі  в створенні ФОН. Послугами ФОН 
підприємство не користується.
28.Річна фінансова звітність складається відповідно Національних стандартів. Річна фінансова 
звітність відповідно до Міжнародних стандартів не ведеться.
29.Підприємство випуск цільових облігацій не здійснювало
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Приватне акцiонерне товариство "Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод"

ПрАТ "ДТРЗ"

Кіровський

49038

м.Дніпропетровськ

Краснозаводська, 7

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування

3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Акціонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

12241200000004590

26.04.2011

Виконавчий комітет Дніпропетровської міської Ради

71425900,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

3.2.2. Дата державної реєстрації

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

0,003.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

305299

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

305299

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

26004105342004

26003105342005

3.4. Основні види діяльності

25.50

25.62

33.17

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

[2010]Ремонт і технічне обслуговування іншихтранспортних засобів

[2010]Механічне оброблення металевих виробів
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Загальна медична 
практика

Серія АГ № 
571343

06.01.2011 Міністерство охорони здоров"я
 України

Без 
закінчення
 строку дії

Опис:  д/н

Придбання, зберігання, 
використання прекурсорів

Серія АВ  № 
586637

15.09.2011 Державний комітет України з 
питань контролю за 
наркотиками

09.09.2016

Опис:  д/н
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

    Згідно Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію 
підприємств" (із змінами та доповненнями)  державне  підприємство "Дніпропетровський  
тепловозоремонтний  завод" було перетворено   у Відкрите акціонерне  товариство 
"Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод". Приватне акціонерне товариство  
"Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод" є новим наймуванням Відкритого акціонерного 
 товариства "Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод". Зміна типу, статуту  і 
найменування товариства відбувалась згідно наказу Міністерства транспорту та зв"язку України 
від 22.11.2010 № 836 " Щодо приведення діяльності відкритих акціонерних товариств, що 
належать до сфери управління Мінтрансзв"язку, до вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства" ". Приватне акціонерне товариство"Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод" є
 правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства "Дніпропетровський  
тепловозоремонтний  завод", Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський  
тепловозоремонтний  завод".
   ПрАТ “ДТРЗ”  є структурним підрозділом органа державної влади Міністерства інфраструктури 
України (Мінінфраструктури України).
   Мінінфраструктури України є правонаступником Міністерства транспорту та зв”язку України 
відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи
 центральних органів виконавчої влади”.
   Мінінфраструктури України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
   Мінінфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах авіаційного, 
автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у 
сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів,
 дорожнього господарства.
   Відповідно до ”Положення про Міністерство інфраструктури України” (затвержено Указом 
Президента України від 12 травня 2011 року № 581/2011) основними завданнями 
Мінінфраструктури України є:
   формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, використання 
повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, дорожнього господарства;
   формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-
гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.
   Структура апарату Мінінфраструктури України та положення про структурні підрозділи апарату 
затверджуються Віце-прем'єр-міністром України – Міністром інфраструктури України.
   Мінінфраструктури України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного 
Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної 
казначейської служби України. 
   Предметом діяльності ПрАТ “ДТРЗ” як структурного підрозділу  Мінінфраструктури України є 
виконання промислових завдань, а саме :
   ремонт і модернізація локомотивів, вузлів, агрегатів до локомотивів для залізниць і промислових
 підприємств України, стран СНД, іноземних держав;
   виробницство запасних частин, вузлів, агрегатів до локомотивів та машинобудівної продукції.

Міністерство інфраструктури України

01135, м. Київ 135, проспект Перемоги,14

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 
об’єднання
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

Єдиним засновником є держава в 
особі Міністерства 
ІнфраструктуриУкраїни

37472062 п-т.Перемоги,14, м.Київ, Шевченківський, 
Київська область, 01135, Україна

100,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

100,00000000000Усього:

© SMA 006591012012 р. 



Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1386

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 11

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 11

Фонд оплати праці: тис.грн.- 49181 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього 
року: фонд оплати праці зменшився на 2821.5 тис.грн.

Кадрова програма емітента  спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам емітента. Протягом 2012  року було прийнято  84 чоловіка. Безперервно 
ведеться підвищення кваліфікації робітників.Безпосередньо на виробництві за професійними 
програмами пройшли виробничо-технічне навчання  143 робітника , яким після цього було  
підвищено  кваліфікаційні розряди. Протягом року на заводі проводились різні курси цільового 
призначення. Всього на них навчались 1156 робітника. В 2012 році на завод за направленнями 
прибуло 6 молодих спеціалістів з  Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6. Інформація про посадових осіб емітента

1962

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Дніпропетровськ, ДТРЗ, 
Головний інженер

6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом Товариства
 та Положенням про правління ПрАТ ДТРЗ, Голова правління виконує функції голови 
виконавчого органу Товариства та керує його роботою.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.

Вища

Тодоров Михайло Миколайович

АЕ, 306346, 25.09.1996, Кіровський РВ ДМУ УМВС України в
 Дніпропетровській області

 Голова правління

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1949

36

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Дніпропетровськ, ДТРЗ, 
головний бухгалтер

6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом Товариства
 та Положенням про правління ПрАТ ДТРЗ.
Заступник Голови правління допомагає Голові правління у виконанні його повноважень та згідно 
з наказом, виконує обов’язки Голови правління в разі  відсутності Голови правління та Першого 

Вища

Курдін Володимир Павлович

АК, 216262, 09.07.1998, Анур- Нижньодніпровський РВ ДМУ 
УМВС України в Дніпропетровській області

Заступник Голови правління заступник директора з фінансів 
та єкономіки

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
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заступника Голови правління.
Винагород не отримує.
Судимостей не має

1976

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Дніпропетровськ, ДТРЗ,  
бухгалтер

6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом Товариства
 та Положенням про правління ПрАТ ДТРЗ. До компетенції головного бухгалтера належить 
забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності, своєчасної сплати податків та інщих 
відрахувань згідно з чинним законодавством.
Винагород не отримує.
Судимостей не має

Вища

Махлишева Ольга Валеріївна

АМ, 280241, 03.04.2001, Красногвардійським РВ УМВС 
України  в Дніпропетровській області

Член правління; Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1952

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Київ, Укрзалізниця, 
зам.керівника фінасового управління ДП "Укрзалізничпостач"

6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки ревізійної комісії  визначаються чинним 

вища

Чеховська Ірина Сергіївна

СН, 781981, 05.05.1998, Дніпровське РУ ГУ МВС України в 
м.Київі

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
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законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ ДТРЗ.
Голова Ревізійної комісії організовує роботу Ревізійної комісії, контролює фінансово-
господарську діяльність Виконавчого органу Товариства.
Особа входить в Ревізійну комісію як представник Державної адміністрації залізничного 
транспорту України.
Місце роботи: м.Київ, Укрзалізниця, Головне фінансово-економічне управління; посада: 
Начальник управління по контролю за цінами та цінової політики.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.

1958

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Дніпропетровськ, ДТРЗ, 
нач.відділу маркетінгу та збуту

6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом Товариства
 та Положенням про правління ПрАТ ДТРЗ.
Заступник Голови правління допомагає Голові правління у виконанні його повноважень та згідно 
з наказом, виконує обов’язки Голови правління в разі  відсутності Голови правління та Першого 
заступника Голови правління. 
Винагород не отримує.
Судимостей не має

вища

Орлов Олександр Володимирович

АН, 095427, 14.04.1998, Кіровським РВ ДМУ УМВС України 
в Дніпропетровський області

в.о.Заступника Голови правління  з комерційних питань

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1961

вища

Білоус Юрій Анатолійович

СН, 777781, 14.03.1998, Дніпровське  РУ ГУ МВС України в 
м.Київі

Голова Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта
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24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Київ, начальник Головного 
управління локомотивного господарства Укрзалізниці

6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ ДТРЗ.
Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, здійснює контроль за діяльністю 
Правління та захист прав Вищого органу Товариства.
Особа входить в Наглядову раду як представник Державної адміністрації залізничного транспорту
 України.
Місце роботи: м.Київ, Укрзалізниця, Головне управління локомотивного господарства; посада: 
Начальник управління.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1972

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник фінансово-
економічного відділу Департаменту залізничного транспорту Мінтрансзв'язку

6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ ДТРЗ.
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Місце роботи: м.Київ,  Департамент державної політики в галузі залізничного транспорту; посада:
 Заступник директора Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту-
начальник відділу стратегії та розвитку перевезень Міністерства інфраструктури України.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 

вища

Савіних Сергій Анатолійович

СК, 851917, 19.05.1998, Вишнівським  МВМ ГУ МВС України
 в Київській області

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

© SMA 006591012012 р. 



202 від 18.10.2012 року).

1952

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ДТРЗ, секретар парткому

6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ ДТРЗ.
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Особа входить в Наглядову раду як представник  ПрАТ "ДТРЗ".
Місце роботи: м.Дніпропетровськ, ПрАТ "ДТРЗ"; посада: начальник бюро.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).

вища

ГоленищевЮрій Вячеславович

АЕ, 974385, 23.12.1997, Кіровський РВ ДМУ УМВС України в
 Дніпропетровській області

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1964

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

вища

Цимиренко Дмитро Леонідович

АН, 405140, 15.12.1998, Жовтневий РВ УМВС України  в 
Дніпропетровській області

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
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6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ ДТРЗ.
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Особа входить в Наглядову раду як представник банківської установи.
Місце роботи: м.Дніпропетровськ, АБ "Експрес - Банк"; посада: Керівник Дніпропетровської філії.
 
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).
Особа не надала згоду на оприлюднення даних про попередні посади.

1961

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

6.1.8. Опис:  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним законодавством 
України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ ДТРЗ.
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).
Особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних.

д/н

Антімонов Ігор Юрійович

д/н, д/н, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

ПікалоСергій Миколайович

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
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1957

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Регіональне управління 
Фонду державного майна України; посада: начальник відділу оренди.

6.1.8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ ДТРЗ.
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Місце роботи: Регіональне управління Фонду державного майна України; посада:Заступник 
начальника відділу реформування підприємств, продажу акцій та підтвердження прав власності.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).

вища

АК, 011433, 06.01.1998, Жовтневим  РВДМУ УМВС України 
в Дніпропетровській області.

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Кількість за видами акцій

Міністерство Інфраструктури 
України

37472062 п-т.Перемоги,14, м.Київ, 
Шевченківський, Київська 
область, 01135, Україна

09.02.2011 285703600 100 285703600 0 0 0

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 акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

285703600 100 285703600 0 0 0Усього:

© SMA 006591012012 р. 



9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн

Сума виплачених дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

0

0

0

184796

0

184796

Опис: Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях (за звітний період): 

Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по привілейованих акціях (за звітний період): 

Дата початку виплати дивідендів (за звітний період): Нарахування та виплата  дивідендів за 2012 
рік очікується у другому кварталі 2013 року.

Дата закінчення виплати дивідендів: Виплату дивідендів за 2012 рік планується завершити до 1 
червня 2013 року.

0

0

0

0

0

0

за простими 
акціями

за привілейова
- ними 
акціями

за простими 
акціями

за привілейова
- ними 
акціями

Дата виплати дивідендів 30.06.2012
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк 
України"

00032129

Госпітальна,12-Г, Київ, Печерський, Київська область, 49094, 
Україна

(044)426-43-86

(044)426-43-86

АГ №579803

09.08.2011

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Ліцензія АГ №579803 від 09.08.2011 дійсна до 21.06.2015 року.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

30370711

Грінченка,3, Київ, Шевченків, Київська область, 01001, 
Україна

(044)279-13-25,279-65-40

(044)279-13-22

АВ №581322

19.09.2006

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006 дійсна до 19.09.2016 року.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Приватне підприємство аудиторська фірма "Професіонал"

30992563

Леніна,1-А, Дніпропетровськ, Жовтневий, Днiпропетровська 
область, 49070, Україна

(0562)350151

д/н

2359

26.01.2001

Аудиторська палата України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне підприємство

Опис: Ліцензію продлено до 04.11.2015 року згідно рішення Аудиторській палати України від 
04.11.2010 року №221/3.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
22.07.2010 572/1/10 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
0,25 71425900,00285703600 100

Опис: Д/Н

UA4000079321UA4000079321 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна

17.07.2003 340/1/03 Державна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

0,25 71425900,00285703600 100

Опис: Випуск акцій пов"язаний зі збільшенням статутного капиталу.

UA4000079321UA4000079321 Документарні 
іменні

Акція проста 
документарна 
іменна
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1 2 3 4 6 7 8 9 105
01.08.2001 378/1/01 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
0,25 67872300,00271489200 100

Опис: Д/Н

UA4000079321UA4000079321 Документарні 
іменні

Акція проста 
документарна 
іменна
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

              1Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів 
цінних паперів (штук)

              1у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

              1Загальна кількість виданих власникам сертифікатів 
цінних паперів (штук)

              1у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

              0Кількість виданих власникам сертифікатів цінних 
паперів (штук) у звітному періоді

              0у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

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

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

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
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12. Опис бізнесу

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"- це підприємство, яке 
займається ремонтом пересувного складу.Завод був побудован та введен до експлуатації у липні 1884 року
 і мав назву - Головні паровозні майстерні Катеринінської залізниці,завданням якої було проведення 
ремонтних робіт паровозів та вагонів для залізниці. У 1929 році паровозні майстерні були виведені  із 
підпорядкування служби тяги та переведені в Українське Районе Управління ремонтними заводами НКПС,
 при цьому вони отримали статус заводу та стали іменуватися"Дніпропетровський паровозоремонтний 
завод".У 1965 році Міністерством  Шляхів Сполучення СРСР  завод було переіменовано у 
"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".У травні 2001 року Державне підприємство "ДТРЗ" було 
переведено в процесі корпоратизації у відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод".З жовтня 2001 року товариство було структурним підрозділом державної 
холдінгової компанії "Укрзалізреммаш" Міністерства транспорту України. З травня 2003 року ВАТ  
"ДТРЗ" підпорядковується Міністерству  транспорту України (Укрзалізниці).
Завод має всі необхідні виробничі потужності (будівлі, споруди, передаточні засоби та обладнання) для 
виконання ремонту пересувного складу залізниць за вимогами діючої нормативно-правової документації.
Завод повністю задовольняє потребу всіх залізниць  України та підприємств промисловості в ремонті 
маневрових тепловозів ЧМЕ-3 (всіх індексів), ТЕМ-2 та магістральних тепловозів ТЕ-10  (всіх  індексів), а 
також виконує ремонти колісних пар для тепловозів  ( серій  2 ТЕ-10, ЧМЕ-3 ). Завод вперше освоїв і 
виконує з 2005 року капітальний ремонт тепловозів 2ТЕ116.

Основними виробничими одиницями підприємства є цеха, які в свою чергу розподілені на ділянки. За 
характером робіт, що виконуються, цеха поділені на основні,які займаються виробництвом основної 
продукції підприємства, та допоміжні, які  обслуговують основне виробництво (ремонт обладнання, 
виготовлення різного інструмента для власних потреб, забезпечення виробництва транспортом, усіма 
видами енергії і тому подібне). До основних виробничих цехів відносяться: складальний, дизельний, 
колісно-візковий, ковальский, ливарний, механо-складальний,електро-апаратний. Допоміжні- це 
інструментальний, ремонтно-механічний, ремонтно-будівельний,енерго-силовий, транспортний.
Структура підприємства включає ще три підрозділи, які вирішують соціально-побутові питання: цех 
суспільного харчування, заводська поліклініка, дитячий оздоровчий табір.
Філій, представництв  та дочірніх підприємств ПрАТ "ДТРЗ"  не має.

д/н

Бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства відповідають вимогам Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженим стандартом ПСБО та іншими 
нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.Фінансова звітність складена на 
підставі історичної собівартості. Принципи, методи та процедури облікової політики на 2012  рік, 
затверджені наказом по підприємству та внесеними до нього змінами, були використані при складанні 
фінансових звітів, приміток до річної фінансової звітності (про визнання та амортизацію основних засобів 
і нематеріальних активів).
Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення  і 
виготовлення. Амортизація основних засобів відображується у відповідності з ПСБО №7 і нараховується 
прямолінійним методом, виходячи з терміну корисного використання, вартості, яка амортизується, і 
ліквідаційної вартості. Амортизація нараховується по об'єктам основніх засобів,починаючи  з місяця, 
наступного за місяцем введення їх в експлуатацію.
Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до ПСБО№ 8. Строк амортизації нематеріальних 
активів визначається строком їх корисного використання. Амортизація нематеріальних активів 
нараховується прямолінійним методом.
Запаси обліковуються по первісній вартості, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. Не
  враховуються в первісній вартості, а відносяться до витрат періода, в якому були здійснені: 
понаднормативні витрати та недоліки запасів, відсотки за користування займами, витрати на збут, 
загальногосподарчі та інші подібні витрати, безпосередньо не пов"язані з  придбанням та доставкою 
запасів  і приведенням їх у стан, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. При 
використанні запасів у виробництві, продажу та іншому вибутті їх оцінка проводиться методом "ФІФО", а 
саме по методу вартості перших за часом придбання.

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики
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Собівартість незавершеного виробництва включає прямі витрати на сировину, заробітну плату, інші прямі 
витрати та відповідно виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою 
собіватртістю.
Грошові кошти включають суми в касі та на рахунку у відділенні банку.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги відображається за чистою реалізаційною 
вартістю.Врахування безнадійних боргів здійснюється у разі, коли термін давності позовів складає три 
роки.Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає заборгованість за реалізовані в 
кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із 
заборгованості,, що не пов"язана з продажем та наданням послуг. 
Доход від реалізації продукції відображається в обліку, коли продукція відвантажена.
Товариство розраховує та сплачує усі податки у встановлений термін, згідно чинного законодавства. А 
саме є платником податку на прибуток за ставкою 21%, платником податку на додану вартість- 20%, 
податка на землю, податка з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, 
збору за спеціальне використання природних ресурсів, збору за забруднення навколишнього серидовища, 
комунального податку, податку на рекламу.1 року у 2012 році ПрАТ "ДТРЗ" нарахувало дивіденди на 
державні корпоративні права по результатам фінансово-господарської діяльності за 2012 рік по базовому 
нормативу 30%, що становит 184796,0 грн. ПрАТ "ДТРЗ"сплачував дивіденди протягом 2012 року, згідно 
графіку погашення.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  АУДИТОРСЬКА ФІРМА
“ПРОФЕСІОНАЛ”
___________________________________________________________
Свідоцтво про внесення в Реєстр № 2359, видане за рішенням  Аудиторської Палати України на 
аудиторську діяльність  від 26 січня 2001р.  № 98, продовжено дію до 04 листопада 2015 р. рішенням АПУ 
від 04.11.2010р. № 221/2.
Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 1-А, корпус 2,кв.30

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Приватного   Акціонерного Товариства
«Дніпропетровський тепловозоремонтний  завод»
                                                                         
за 2012 рік

Власнику цінних паперів,
Керівництву 
Приватного   Акціонерного Товариства  «Дніпропетровський  тепловозоремонтний завод»
        

             Ми, Приватне підприємство  Аудиторська фірма «Професіонал» (код за ЄДРПОУ – 3092563), місце
 знаходження: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 1-А, корпус 2, кв. 30), провели аудит 
фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний  
завод» (код за ЄДРПОУ –00659101), місце знаходження: 49038, м. Дніпропетровськ,  Кіровський  р-н, вул. 
Краснозаводська, буд.7, зареєстровано Виконавчим  комітетом  Дніпропетровської міської Ради  від 
04.05.2001р.  номер запису в реєстрі 1 224 107 0013 004590) (далі Товариства),  що  додається,  яка включає
 «Баланс» станом на 31 грудня 2012 року, «Звіт про фінансові результати», «Звіт про власний капітал», 
«Звіт про рух грошових коштів», «Примітки до річної фінансової звітності» за рік, що закінчився на 
зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

             Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї  фінансової 
звітності  відповідно  до  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визначає необхідним  для забезпечення  складання  фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Текст аудиторського висновку
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Відповідальність аудитора

         Нашою  відповідальністю є висловлення думки  щодо цієї  фінансової звітності на основі результатів 
аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання  відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що  фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
         Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо  сум і розкриття  
інформації у  фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку 
цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою  висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб’єкта господарювання. 
         Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових 
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та  загального подання  фінансової звітності.  
         Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-
позитивної думки. 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

         Дебіторська заборгованість визначена не за чистою реалізаційною вартістю,  не створено резерв 
сумнівних боргів, що є відхиленням від Положень (стандартів) бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська 
заборгованість», а це  суттєво впливає на нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012р. Однак, це 
порушення є не суттєвим та всеохоплюючим для фінансової звітності.

Умовно-позитивна думка. 

        На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки»,  фінансова звітність   подається достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах  фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух 
грошових коштів за рік, що закінчився  на зазначену дату, відповідно до  вимог чинного законодавства 
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

         Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних  пояснювальних параграфах ми 
звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка  щодо якої вимагається п.2 розділом II “Положення щодо
 підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», 
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку   № 1528 від 
19.12.2006р., №69 від 31.01.2008р. та №1360 від 29.09.2011р. «Вимоги до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів».

Основні відомості про Товариство
       Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» є новим 
найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», 
заснованого відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 22.11.2010 № 836 шляхом 
перетворення державного підприємства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» у відкрите 
акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 «Про 
корпоратизацію підприємств» (із змінами та доповненнями).

       Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод».

        Засновником Товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури України, що є 
правонаступником Міністерства транспорту та зв'язку України відповідно до Указу Президента України 
від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
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        Приватного   Акціонерного Товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» 
зареєстровано на підставі рішення Виконавчого комітету міської Ради народних депутатів м. 
Дніпропетровська від 04 травня 2001р. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до 
Єдиного державного реєстру 1 224 107 0013004590. Дата та номер останньої реєстраційної дії 10.07.12р. №
 12241070018004590.
        Код за ЄДРПОУ –  00659101.       
        Місцезнаходження: 49038, м. Дніпропетровськ,  Кіровський  р-н, вул. Краснозаводська,  буд. 7.
        Організаційно - правова форма за КОПФГ- 230 Акціонерне товариство.
        Основні види діяльності за КВЕД-2010:
33.17  Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до 
нього
25.62  Механічне оброблення металевих виробів
55.20  Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
86.21 Загальна медична практика

       Довідка АА за № 540586  від 17.07.2012 р. надана Головним управлінням статистики у 
Дніпропетровській області.

       Фактично Товариство займається усіма видами діяльності, передбаченими довідкою.

       Товариство має слідуючи види ліцензій та дозволи:
1. Ліцензія на придбання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IY) “Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів”, видана Державним комітетом України з питань контролю за 
наркотиками 09.09.2011 строком дії до 09.09.2016р.
2. Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику, строк дії з 09.12.2010 року.

                                        Основа підготовки фінансової звітності

         Фінансова звітність була підготовлена згідно з Національними Положеннями (Стандартами) 
Бухгалтерського обліку в Україні (надалі П(С)БО).
         Оцінка статей активів, зобов’язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством 
відповідно до принципів, встановлених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку та облікової політики підприємства, затвердженими власним наказом  № 228 від 28.02.2012 р.

Промiжнi висновки щодо вимог рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1528 "Положень щодо пiдготовки 
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку при 
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку"

        Аудитор висловлює думку вiдносно активiв, зобов'язань та власного капiталу Приватного   
Акціонерного Товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за 2012 рiк: .     

        Вiдображення iнформацiї про рух основних засобiв та нематерiальних активiв, нарахування зносу 
проводилося на пiдприємствi згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" 
та Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №8 "Нематерiальнi активи". 
        Проведеною інвентаризацією основних фондів,  нематеріальних активів станом на 01.11.2012р. згідно 
наказу по Товариству від 28.09.2012 р. № 812 та протоколу за результатами від 25.12.2012р.,  встановлено 
надлишки основних фондів, які відображені в складі доходів від операційної діяльності.
        Вiдображення у бухгалтерському облiку та визначення оцiнки довгострокової дебіторської 
заборгованості  проводиться з урахуванням вимог Положення (стандарту) №10 "Дебіторська 
заборгованість".

          Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку № 9 "Запаси". 
 При використанні запасів у виробництві, продажу та іншому вибутті оцінка їх проводиться методом 
"ФІФО", а саме по методу вартості перших за часом придбання.
 Проведеною інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2012р. згідно наказу по 
Товариству від 28.09.2012 р. № 812 та протоколу за результатами інвентаризації, встановлені лишки, які 
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відображені в складі операційних доходів.
 Переоцінка та уцінка запасів не проводилась.
 Достовірність фінансових звітів активів підтверджена первинними документам та даними 
бухгалтерського обліку.
   Визнання й оцiнка реальностi поточної дебiторської заборгованостi проведено на пiдставi первинних 
документiв та даних iнвентаризацiї з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 
№10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторської заборгованостi з минулим строком позивної тривалостi не
 має.    
   Товариством не створено резерв сумнівних боргів, що є порушенням вимог п.7.4 наказу про облікову 
політику Товариства від 28.02.2012р. № 228 та  П(С)БУ№10 «Дебіторська заборгованість» стосовно 
дебіторської заборгованості. В зв’язку з цим ми не змогли підтвердити чисту реалізаційну вартість 
дебіторської заборгованості та пов’язану з цим частину прибутку Товариства.
        Довгостроковi та поточнi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi наведенi вiдповiдно до положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання". Поточних зобов'язань з минулим термiном 
позивної тривалостi на кiнець звiтного перiоду на балансi пiдприємства не має. 
        Показники фiнансової звiтностi про рух власного капiталу визначенi на пiдставi даних 
бухгалтерського облiку, знаходяться у вiдповiдностi до форм фiнансової звiтностi, вiдповiдають 
установчим документам, вiдображенi з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку
 №5 "Звiт про власний капiтал".
         Статутний капітал станом на 31.12.2012 р. складає 71426,0 тис. грн. та поділений на         285 703 600 
простих іменних акцій номінальною вартість 0,25 грн. кожна. Свідоцтво Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про реєстрацію емісії цінних паперів від 22.07.2010р. № 572/1/10. 

         Сума статутного капіталу відповідає статутному фонду, затвердженому  статутним договором та 
статутом ПрАТ «ДТРЗ». Частка простих акцій у статутному капіталі –100,0%. Засновником Товариства є 
держава в особі Міністерства інфраструктури України, що є правонаступником Міністерства транспорту 
та зв'язку України відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
         Кількість акціонерів 1.
        Статутний капітал сформовано повністю.
        Інший додатковий капітал станом на 31.12.2012 р. збільшився  за рахунок:
- проведеної дооцінки основних фондів до справедливої вартості відповідно до ПС(Б)О №7 «Основні 
засоби»,
- зменшення використаної дооцінки необоротних активів на суму амортизації, 
- створення спеціальних фондів згідно  Положень про статут.
      
        Сума резервного капіталу станом на 31.12.2012р. збільшилась за  рахунок нарахування згідно умовам 
Статуту в розмірі 5%  суми чистого прибутку Товариства.

        Товариством проведено виправлення помилок за минули роки за результатами перевірки податкової 
інспекції відповідно по П(С)БО № 6 «Виправлення помилок» та були внесені зміни у скоригований 
залишок на початок року по балансу.

        Облік доходів підприємства ведеться відповідно до П(С)БО № 15 «Доходи» та П(С)БО № 16 
«Витрати».

        Інформація щодо обсягу чистого прибутку в цілому розкрита в фінансовій звітності  відповідно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати». Результатом 
діяльності Товариства є чистий прибуток в сумі 227,0 тис. грн.
        Таким чином, на думку аудитора, розкриття інформації за  видами  зобов'язань подано в фінансовій 
звітності достовірно  та  повно  відповідно  до встановлених вимог П(С)БУ.

                                                  Вартість чистих активів 

         Вартість чистих активів акціонерного товариства на звітну дату 31.12.2012р. більш від вартості  
статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Припущення безперервної діяльності Товариства
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          Фінансова звітність Компанії підготовлена на підставі припущення, що Товариство буде 
функціонувати в майбутньому, це припущення передбачає реалізацію активів та виконання зобов'язань в 
ході звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань 
відображених сум активів, які були б необхідні, коли б Компанія не мала можливості продовжувати свою 
діяльність в майбутньому чи коли б Компанія реалізовувала свої активи не в ході звичайної діяльності.

Інші питання розкриття інформації
         Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан товариства та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв:
 - прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного 
капiталу: - не приймалося; 
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй: - не вiдбувалося;
- факти лiстiнгу /делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi: - немає;
- отримання позики або кредиту на суму, яка перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента: - немає;
- змiна складу посадових осiб емiтента: - На підставі рішення спільної постійно діючої комісії 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України від 18.10.2012 року про внесення змін 
до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств (протокол для затвердження 
персонального складу наглядових рад № 202 від 18.10.2012 року) здійснена зміна складу наглядової ради 
Приватного Акціонерного Товариства “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод”, про що 
повідомлено на сторінки сайту НКЦПФР  в загальнодоступній інформаційній базі 29.10.12р.
        Зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами станом на 31.12.2012р. Товариство не має.

Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360

        Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2012 р., що наведена в 
iнформацiї емiтента вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 
435- IV. 

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала          аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів
        Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в 
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури 
щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
        Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається Товариством.

Виконання значних правочинів.
        Ми виконали перевірку дотримання Товариством вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 
щодо виконання значних правочинів. Ми переконалися, що всі виконані товариством значні правочини (у 
межах від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства) відбувалися за рішеннями Наглядової ради 
Товариства. Значних правочинів, які б перевищували 25 відсотків вартості активів  Товариства, за нашими 
даними у звітному році не відбувалось.

Стан корпоративного управління
        Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного управління товариства на відповідність 
вимогам закону України «Про акціонерні товариства». Стан корпоративного управління в цілому 
відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
        Стосовно внутрішнього аудиту, то ці функції виконують бухгалтера та економісти відповідальні за 
свої ділянки.

Ідентифікація і оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства
        Проведеними аудиторськими процедурами,  ми  не виявили подiї чи умови, якi свiдчать про мотив або
 тиск щодо скоєння шахрайства, або дають можливiсть скоїти шахрайство.

Основні відомості про аудиторську фірму
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         Приватне підприємство  Аудиторська фірма «Професіонал», яка діє на підставі Свідоцтва про 
внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 2359, рішення  Аудиторської Палати України на 
аудиторську діяльність від 26 січня 2001р. № 98, продовжено дію до 04 листопада 2015 року (рішення 
АПУ від 04 листопада 2010р. за №221/3).
         Перевірку проводила аудитор  Капустіна Віра Юріївна - сертифікат аудитора серія А № 004216, 
виданий  за рішенням Аудиторською Палатою України № 89 від 25 квітня 2000р., термін дії сертифікату 
продовжено до 25 квітня 2014 року за рішенням АПУ            № 200/2 від 26.03.2009р.
         Аудиторська фірма  розташована за адресою: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 1-А, корпус 2, 
кв.30, телефони (056)741-59-67, (0562)35-01-51.
         Аудит проводився з «04» лютого 2013 р. по «27» лютого 2013 р. на підставі                            договору 
від «01» лютого  2013 року № 05.

 Директор (аудитор
 сертифікат серія А № 004216,
 продовжено  дію до 25 квітня 2014 р.) 
 ПП АФ ”Професіонал“                                                                               В.Ю.Капустіна

 26.03.2013 р.                                                                                                 м. Дніпропетровськ

Основною продукцією підприємства є ремонт маневрових тепловозів серії ЧМЕ-3,ТЕМ-2  та 
магістральних  тепловозів серії 2ТЕ10 усіх індексів, тепловозів серії 2ТЕ116.
Відремонтовано згідно укладених договорів та додаткових угод і включені в обсяг товарної продукції - 71 
тепловоз, у тому числі для промислових підприємств та інших замовників України  - 18 одиниць 
тепловозів (12 секцій тепловозів серії 2ТЕ10М по КР2, 4 секції серії 2ТЕ10М по ТР3 та 2 секції серії 
2ТЕ10У по ТР3).
Для залізниць України згідно укладених договорів та додаткових угод, графіків подачі в капітальний 
ремонт і здачі ТРС з капітального ремонту для слідування в депо приписки і включених в обсяг товарної 
продукції - 53 одиниці тепловозів (у тому числі: 4 тепловоза серії ЧМЕ-3  по КР2, 34 тепловоза серії ЧМЕ3 
по КРП, ЧМЕ3Т - 1 тепловоз по КР1 та 14 тепловозів серії ЧМЕ3Т по КР2) і  складає до графіку здачі ТРС 
з капітального ремонту 93%.

Приход :                                     
2008 - 1128334,30грн. (95шт)
2009 - 444079,53 грн. (103 шт.)
2010 - 266163,18 (45шт.)
2011 - 112642,15 (13шт.)
2012-1318641,46 (72шт.)
Расход :
2008 -  списання    47559,52грн.  (13шт)
2009 -  відчуження основних засобів не відбувалося
2010 - списання 2059,88 (4шт.)
2011 - списання 5828,81(2шт.)
2012 - списання 138556,75 (12 шт)

Вартість основних засобів на початок року складає -174711 тис. грн. Надійшло за рік - 1382тис. грн. 
Капремонти за рік 4000 тис.грн. Вибуло за рік 140 тис. грн.Залишок на кінець року складає 180928 тис. 
грн.Знос основних засобів на початок року складає  95278 тис. грн.  Накопичена амортизація основних 
засобів  за рік складає 4652 тис. грн. Знос вибувших за рік 125 тис.грн.Знос основних засобів на кінець 
року склав 100335 тис.грн.

Нійголовнішими проблемами , які істотно впливають на діяльність емітента є політичні, економічні та 
виробничо-технологічні.Політична нестабільність в країні та зміна керівніцтва галузі, негативно відбилися
 на стабільності та стійкості  виробництва через недостатнє планування та фінансування обсягів замовлень 
Укрзалізниці.Надто жорстка цінова політика монополіста - замовника коштів товариства, що руйнівно 
впливає на виробництво та платоспроможність за недостатніх обігових коштів порушується своєчасна 

Інформація про основні види продукції або послуг

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
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комплектація виробництва, деформуються графіки та технології ремонтних робіт, що приводить до 
погіршення якості та збільшення собівартості.Крім того, в таких умовах товариство не має змоги планово, 
в повному обсязі оновлювати основні засоби виробництва, освоювати нові технології та нові види 
капітального ремонту та модернізації.

За 2012 рік нараховано штрафів  та пені на суму 117 тис. грн. за порушення господарських договорів, та 5  
тис.грн.
по платежах в бюджет.

Виробництво та надання послуг з капремонту тепловозів товариством є рентабельним та має перспективи 
подальшого росту попиту на ринку України та країн СНД.Фінансування господарчої діяльності емітента 
здійснюється за принципом планового госпрозрахунку.Надходження коштів за реалізовану продукцію 
самостійно розподіляються емітентом для покриття статей виробничих витрат, фонду заробітної плати, 
податків, внесків до  фондів соціального стахування, збитків то що.Прибуток розподіляється за участтю 
спостережної ради з вирішальним голосом представників Укрзалізниці як державного власника.
Товариство, згідно умов договорів, повинно отримувати грошові кошти за виконану продукцію(послуги) в 
термін, який не перевищує 10 діб після виконання робіт.Найчастіше трапляється так, що замовники 
затримують оплату.Тому емітент прикладає всі можливі зусилля для поповнення обігових коштів, щоб 
забезпечити розрахунки з заробітної плати, сплати податків, обов"язкових платежів та інше.Для цього 
емітент користується послугами банку по наданню короткострокових кредитів. У товариства також 
передбачено використання коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та на інші цілі,
 які сприяють розвитку виробництва, покращенню соціальних умов працівників товариства та їх 
матеріального добробуту.Емітент не достає інвестиційного забезпечення сталого розвитку виробництва, 
який зараз здійснюється за рахунок власних коштів. Оновлення основних засобів виробництва, 
запровадження нових прогресивних технологій, освоєння нових видів ремонту вимагає залучення значних 
фінансових ресурсів у формі прибуткових інвестиційних проектів.
Можуть бути проінвестовані проекти реструктуризації парка верстатів, проекти створення нових 
виробничіх площ, випробувальних та вимірювальних стендів та інші проекти по усуненню диспропорції та
 вузких місць, що виникли на виробництві з часом і об"єктивно зумовлені посерійним перерозділом 
виробничої програми.
Окремі інвестиційні проекти диверсифікації виробництва за рахунок освоєння модернізації тепловозів з 
установкою сучасних двигунів є начальним та перспективним.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

За 2012 рік всі обов"язки перед замовниками по укладених дороворах було виконано.

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

Емітент ніяких досліджень та розробок не проводить.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

ПрАТ "ДТРЗ" приймав участь у судових  справах відносно : 
за позивом Дніпропетровської міської ради;
за позивом Філімонова С.В.;
за позивом Теодорович А.В.;
за позивом Ковтун Ю.М.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

Інша інформація

Прогнози розвитку товариства пов"язані і обумовлені тенденціями розвитку залізничної галузі. Вцілому 
вони позитивні та спиятливі і базуються на прогнозах економічного росту України та країн СНД. За умов 
недостатнього фінансування оновлення парку тепловозів на протязі останніх 15 років, погіршення його 
технічного стану та старіння прогнозується значний зріст попиту на  капітальний ремонт та 
модернізацію.Виходячі з цих сприятливих прогнозів емітент планує подальшу розширену експансію на 
нові та старі ринки зі своїми послугами з капітального ремонту тепловозів ЧМЕ-3, 2ТЕ10, 2ТЕ116 та 
широку наменклатуру запасних частин.За замовленням Укрзалізниці емітент ПрАТ "ДТРЗ" планує  
подальше збільшення капремонтів тепловозів серії 2ТЕ116.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Інформації щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.
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13.1. 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

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

43939 43174 0 0 43939 43174

14124 14099 0 0 14124 14099

3526 4961 0 0 3526 4961

995 1601 0 0 995 1601

16849 16758 0 0 16849 16758

16518 16482 0 0 16518 16482

235 201 0 0 235 201

0 0 0 0 0 0

96 75 0 0 96 75

79433 80593 0 0 79433 80593

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
На кожен об"єкт  основних засобів термін використання визначається окремо

Первісна вартість основних засобів: 
на початок року-174711  тис.грн
на кінець року   -180928  тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 
50,00%

Ступінь використання основних засобів:
 на кожен об"єкт визначається окремо

Сума нарахованого зносу: 
на початок року- 95278  тис.грн
на кінець року    -100335 тис.грн
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені оприходуванням, модернізацією, кап.ремонтами

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: 
д/н

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

62584 63835 0 0 62584 63835
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

Статутний капітал (тис. грн.)

113679

71426

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 42253 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 42253 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 41766 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 41766 
тис.грн. 

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 71426

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

113192

71426

71426
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

1657

0

24871

30314

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3786Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н

Кредит 14.09.2012 3786 19 13.09.2013
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у відсотках
 до всієї 

виробленої
 продукції

у натуральній
 формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 

продукції

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
193757 100 71 тепловоз71 тепловоз 1001 Ремонт i 

технiчне 
обслуговування
 залiзничного 
рухомого 
складу

193757
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Відсоток від 
загальної 

собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N
з/п

Склад витрат

31 2

391 Матеріали

9,82 Витрати на паливо,електроенергію,амортизацію

30,83 Фонд оплати праці

11,94 Відрахування на соціальні заходи

8,55 Інші витрати
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 

стрічці новин

Вид інформації

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

1 2 3
18.10.2012 29.10.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

0 0 0

0 0 0

0 0 0

д/н

д/н

д/н

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія

Акціонери

Реєстратор

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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 у звітному періоді?

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
 дострокове припинення їх повноважень

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

6

1

5

0

0

0

д/н

ні

X

д/н

X

X

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 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

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

7Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 
років?

д/нІнше (запишіть)
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У 2012 році на ПрАТ "ДТРЗ" відбулася зміна членів Наглядової ради.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств 
прийнято постійно діючою комісією Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна 
України 18.10.2012 року.

так

3

1

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена

Інше (запишіть)

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

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

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

 Так Ні

X

X

X

X

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

Загальні збори
 акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Загальний відділ

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ (юрист)

Секретар правління

Секретар загальних зборів

Секретар наглядової ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

 

д/н ні ні ні
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ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової 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

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

ні

ні

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

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

X

X

X

д/н

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного 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, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

ні

X

Ревізійна комісія

ні

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

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

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Правління або директор

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X
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д/н

X

X

X

д/н

З ініціативи Міністерства інфраструктури України

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія 

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або 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 наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

д/н

X

ні

д/н

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне 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 акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть 
дату його прийняття:

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

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

X

 Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

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

так

ні

ні

ні

ні

Особу змінено при переведенні випуску іменних акцій документарноЇ форми існування у 
бездокументарну форму існування.

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

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

д/н

;

;
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3175 3175

3300 3300

125 125

262 435

79433 80593

174711 180928

95278 100335

0 0

0 0

871 683

0 0

0 0

83741 84886

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

Незавершені капітальні інвестиції

     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.31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

   

   

2013.01.01

00659101

1210137500

7214

33.17

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Приватне акцiонерне товариство "Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод"

Міністерство транспорту та зв'язку України

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних 
засобів

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Адреса Краснозаводська,7, м.Дніпропетровськ, Кіровський, Днiпропетровська область, 49038, Україна

КОДИ

((

((

))

) )

Довгострокові біологічні активи:    

0 0

0 0

0 0

035

036

037

     справедлива (залишкова) вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація (( ))

КIРОВСЬКИЙ

0 0055Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

0 0056     первісна вартість інвестиційної нерухомості

0 0057     знос інвестиційної нерухомості

0 0065Гудвіл

0 0075Гудвіл при консолідації

(( ))

Середня кількість працівників (1) 1386

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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13261 12686

0 0

15447 12504

448 404

0 0

0 0

42253 33446

42253 33446

0 0

0 0

770 3315

0 0

0 0

123 174

0 0

328 59

0 0

176 386

72806 62974

11 7

156558 147867

100

110

120

130

140

150

160

161

162

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Виробничі запаси

Поточні біологічні активи

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

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

   

   

   

   

(( ) )

0 0231     у тому числі в касі

0 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

1 2 3 4
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Примітки: 1.Необоротні активи
До складу нематеріальних активів  належіть право постійного користування земельною ділянкою на суму 3175,0 тис. 
грн. 
Первісна вартість нематеріальних активів формується відповідно до П(С)БО № 8 «Нематеральні активи». 
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.

     I. Власний капітал

Статутний капітал 300

310

320

330

340

350

360

370

400

410

420

430

440

450

460

470

480

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

71426 71426

0 0

0 0

31260 30287

1589 1600

8917 10366

0 0

0 0

4411 3874

0 0

0 0

4411 3874

0 0

0 0

1218 1657

0 0

1218 1657

4992 3786

0 0

0 0

20275 15251

0 1710

6225 2258

0 0

1974 1693

4017 3355

0 0

0 0

254 604

37737 28657

0 0

156558 147867

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал 

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення 

Цільове фінансування(2)

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

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)

)

)

380 113192 113679Усього за розділом I

415 0 0Сума страхових резервів

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

375 0 0Накопичена курсова різниця

385 0 0Частка меншості

605 0 0Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0
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Тодоров Михайло Миколайович

Махлишева Ольга Валеріївна

Керівник

Головний бухгалтер

Незавершені  капітальні інвестиції  станом на 31.12.2012 р. складає 435,0 тис. грн. в тому числі за рахунок :
--придбання (виготовлення) основних фондів – 434,0 тис. грн.
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів -1,0 тис. грн. 
Первiсна вартість основних фондів формується відповідно до П(С)БО №7 «Основні засоби». Амортизація основних 
засобів нараховується прямолінейним методом. Амортизація на інші необоротні матеріальні активи нараховується у 
першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Залишкова вартість основних засобів 
станом на 31.12.2012 р. складає 80593,0 тис.грн. В поточному року проведена дооцінка основних фондів(індексація 
житлового фонду) на суму 445,0 тис.грн. 
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. складає 683,0 тис.грн.

2.Оборотні активи
      Облік запасів , первинна оцінка запасів, придбаних за кошти визначається по собівартості згідно з вимогами 
П(С)БО № 9.  При використанні запасів у виробництві, продажу та іншому вибутті оцінка їх проводиться методом 
"ФІФО", а саме по методу вартості перших за часом придбання.
Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно вимог П(С)БО № 10 і на 31.12.2012 р.. складає – 36935,0 тис.грн., 
із них :
-дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги (чиста реалізаційна вартість) – 33446,0 тис. грн.
-виданими авансами – 3315,0 тис. грн.
-інша поточна дебіторська заборгованість – 174,0 тис. грн.
                               3.Власний капітал
Власний капітал  станом на 31.12.2012 р. складає  113679,0 тис.грн. та збільшився проти минулого  року на 6,2 %. за 
рахунок отриманого прибутку в  поточному році в сумі 227,0 тис.грн. , змін в іншому додатковому капіталі за 
рахунок проведеної  дооцінки та донарахованого резервного капіталу.
4.Забеспечення майбутніх витрат і платежів
Станом на 31.12.2012 р. рахується забеспечення виплат персоналу в сумі 3874,0 тис.грн. відповідно до П(С)БО №26 
«Виплати працівникам».
5.  Довгосрокові  зобов’язання
Облік зобов’язання ведеться зігдно вимог П(С)БО №11 «Зобов’язання» та складається з 
відстрочених податкових зобов’язаннь в сумі 1657,0 тис.  та розраховані відповідно до 
П(С)БО № 17«Податок на прибуток».
6.Поточні зобовязання
    Поточні зобов’язання складають 28657,0 тис.грн., за рахунок :
•короткострокових кредитів банку -3786,0 тис.грн.( кредит з Приватбанку овердраф).
•Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги-15251,0 тис.грн.
•Поточні зобов’язання за розрахунками:
-З бюджетом -2258,0 тис.грн
-Зі страхуванням- 1693,0 тис.грн.
-З оплати праці- 3355,0 тис.грн.
Інші поточні зобов’язання - 604,0 тис.грн.
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193757 258092

32293 43015

0 0

0 0

0 0

161464 215077

133979 183891

27485 31186

0 0

2271 1893

18812 18616

1960 2096

6321 8099

2663 4268

0 0

0 0

0 0

30 240

737 605

0 0

19 0

1937 3903

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(1) 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2013.01.01

КОДИ

00659101

1210137500

7214

230

33.17

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Організаційно-правова 
форма господарювання

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Приватне акцiонерне товариство "Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод"

Міністерство транспорту та зв'язку України

Акціонерне товариство

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

((

))

))

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(( )

))

))

)

)

)

))

)

)

))

))

за 2012 рік

КIРОВСЬКИЙ

0 0     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

0 0     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( ( ))

0 0Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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1710 3307

227 596

0 0

0 0

0 0

0 0

227 596

0 0

81894 106564

49181 52003

18969 20058

4652 4568

3006 6350

157702 189543

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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

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: Облік доходів Товариства ведеться  у відповідності з вимогами П(С)БО № 15 «Доходи »та  П(С)БО №16 
«Витрати». 
За  2012 рік доход від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) склав 193757,0 тис.грн. 
Собівартість реалізованиї продукції (товарів,робіт,послуг)складає 133979,0 тис.грн. валовий прибуток  27485,0 
тис.грн. ,інші операційні доходи -2271,0 тис.грн.
Адміністратиівні витрати -18812,0 тис.грн, витрати на збут-1960,0 тис.грн.,інші оперативні витрати 6321,0 тис.грн. 
Товариство отримало прибуток  від операційной діяльності в сумі 2663,0 тис.грн.
За рахунок отриманих інших  доходів 30,0 тис.грн. та понесених фінансових витрат в сумі 737,0 тис.грн., інших 
витрат-19,0 тис.грн., отриман фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в суммі 1937,0 тис.грн.
 
Отриман податок  на прибуток  від звичайної діяльності відповідно до П(С)БО № 17 в сумі  1710,0 тис.грн.Чистий 
прибуток  склав 227,0 тис.грн. ,  в той час як в минулому році отримані прибутки  в сумі 596,0 тис.грн.
Середньорічна кількість простих акцій складає 285703600 штук .
Скоригована середньорічна кількість простих акцій складає 285703600 штук.

0 0Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

0 0     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176

0 0     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

177 (( ))

0 0Частка меншості 215

0 0Забезпечення матеріального заохочення 226

(( ))

(( ))

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

1 2 3 4
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Тодоров Михайло Миколайович

Махлишева Ольга Валеріївна

Керівник

Головний 
бухгалтер

В рядках 300 (графи 3,4), 310 (графи 3,4) вказана недостовірна інформація тому що, контроль формата показників 
"Середньорічна кількість простих акцій","Скоригована середньорічна кількість простих акцій " (коди рядків 300,310)  
при розміщенні форми "Фінансові результати"  в загальнодоступній інформаційній базі Комісії не дозволяє 
розмістити реальне значення показників рядків 300 (графи 3,4), 310 (графи 3,4). Реальне значення цих показників 
дорівнює 285703600 штук ( що перевищуе формат контроля при розміщенні в загальнодоступній інформаційній базі 
Комісії).
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198792 218760

6269

768 217

0 0

0 0

30

0 0

1574 124

105007 124436

1 0

200 268

1728 4178

8831

0

1698 980

0 0

1698 980

Звіт про рух грошових коштів

за рік2012

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

                    Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Покупців і замовників авансів

Повернення авансів

Бюджету податку на додану вартість

Отримання субсидій, дотацій

Цільового фінансування

Боржників неустойки (штрафів, пені)

Інші надходження

                    Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Повернення авансів

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на прибуток

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

Цільових внесків

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

   

2013.01.01

КОДИ

00659101

1210137500

230

33.17

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Вид економічної 
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Приватне акцiонерне товариство "Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод"

Акціонерне товариство

Ремонт і технічне обслуговування іншихтранспортних 
засобів

КIРОВСЬКИЙ

0 0015Погашення векселів одержаних

13344

0 0035Установ банків відсотків за поточними рахунками

0 0045Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

28

3125 10818095Авансів

41563 40160105Працівникам

17154 19477115Зобов'язань з податку на додану вартість

22704 21205125Відрахувань на соціальні заходи

11825

0

2120145Інші витрачання 2428
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(
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(
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)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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Тодоров Михайло Миколайович

Махлишева Ольга Валеріївна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (код рядка 010) становить -1937 тис.гр із Звіту про 
фінансові результати (код рядка 170). Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності складається з 
грошових коштів для придбання необоротних активів -576 тис.грн .рух коштів у результаті фінансової діяльності 
відображає надходження грошових коштів від отримання короткострокових кредитів у розмірі - 80843 тис.грн. 
Протягом року, погашення отриманих кредитів у сумі -82049 тис.грн, та суми сплачених дивідендів Державі у розмірі
 - 185 тис.грн..Залишок коштів на кінець року становить -59 тис.грн.(форма №1 "Баланс" рядок 230 графа 4)

3 421

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

   

0

0

0 0

0

0

0

0

933

0

1934

-576 -2867

0 0

-576 -2867

0

80843

0

68942

39

0

-1391 2207

0 0

-1391 2207

-269 320

328

0 0

59

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

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0

0

0

0

0

0

576

0

0

0

71188

0

82049

185

0

8

328

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)
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71426 0 0 31260 1589 9433 0 0 113708

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 (516) 0 0 (516)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

71426 0 0 31260 1589 8917 0 0 113192

 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:           

2013.01.01

КОДИ

00659101

1210137500

7214

230

33.17

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Приватне акцiонерне товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"

Міністерство транспорту та зв'язку України

Акціонерне товариство

Ремонт і технічне обслуговування іншихтранспортних засобів

Звіт про власний капітал

за р.2012

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

КIРОВСЬКИЙ

Одиниця виміру: тис. грн.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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0 0 0 445 0 0 0 0 445

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 (1435) 0 1435 0 0 0

0 0 0 0 0 227 0 0 227

0 0 0 0 0 (185) 0 0 (185)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 11 (11) 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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Тодоров Михайло Миколайович

Махлишева Ольга Валеріївна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: Звіт про власний капітал - є розкриття інформації про зміну у складі власного капіталу товариства протягом звітного періода.
За 2012 рік статутний капітал товариства не змінився. Власний капітал товариства складається із статутного, іншого додаткового, резервного капіталу т анерозподіленого прибутку і
 в цілому становить 113679 тис.грн.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 17 0 (17) 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 (973) 11 1449 0 0 487

71426 0 0 30287 1600 10366 0 0 113679

 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:           
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3175 0 0 0 0 0

0 0 0 0 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 комерційні позначення  030

Права на об'єкти промислової 
власності

 040

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік2012

2013.01.01

КОДИ

00659101

1210137500

7214

230

33.17  

Дата 

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма 
господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Приватне акцiонерне товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"

Міністерство транспорту та зв'язку України

Акціонерне товариство

Ремонт і технічне обслуговування іншихтранспортних засобів

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

3175

0

0

0

0

0

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 
(переоцін

ена) 
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

КIРОВСЬКИЙ

0 0 0 0 0 0Авторське право та суміжні з ним права  050 0 0 0 0 0 0 0

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

125 0 0 0 0 0Інші нематеріальні активи  070 125 0 0 0 0 125 125

3300 0 0 0 0 0Разом  080 125 0 0 0 0 3300 125

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 3300

                      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

125

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

0 0 0 0 0 0Гудвіл  090 0 0 0 0 0 0 0
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0 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
0

14
0

15

0 0 0 0 0 0Капітальні витрати на
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0

107631 27 975 1628 0 353Будинки, споруди та  
передавальні пристрої

 120 47175 530 0 0 0 108986 49333

54667 411 0 2319 0 1856Машини та обладнання   130 40307 0 90 83 0 56844 42543

8428 0 0 342 0 1786Транспортні засоби    140 4902 0 48 40 0 10166 5204

2430 865 0 235 0 3Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)   

150 1468 0 0 0 0 3298 1703

0 0 0 0 0 0Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0

322 0 0 47 0 0Інші основні засоби   180 193 0 0 0 0 322 240

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 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

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду

0 0 0 0 0 0Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 5 6 8 10 11 124 7 9 13 14 15
0 0 0 0 0 0Бібліотечні фонди     190 0 0 0 0 0 0 0

1233 79 0 81 0 2Малоцінні необоротні  
матеріальні активи  

200 1233 0 2 2 0 1312 1312

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

0 0 0 0 0 0Інвентарна тара       230 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0Інші необоротні    
матеріальні активи

250 0 0 0 0 0 0 0

174711 1382 975 4652 0 4000Разом 260 95278 530 140 125 0 180928 100335

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)

                                      первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

З рядка 260 графа 8    вартість основних засобів, призначених для продажу

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

180928

0

0

0

0

0

0

100335

16 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 0 0

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

                                      основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 0(2641)

                                      залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 0(2651)

З рядка 105 графа 14  вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю 0(269)
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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

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330

Разом 340

0 0

5459 434

79

0

0

0

5538 435

0

0

0

1

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

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

довгострокові поточні

5

0

0

0

0

0

0

0

Разом 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу

                                                                                                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)

0

0

0

0

0

0

  капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість           (341)

  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

0

З рядка 340 графа 3

                за собівартістю             (421)Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
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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

0 0

1231 862

408

0

468

164

0

1842

3112

122

383

       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

5

0 0

0

0

0

0 0

737

0

0

        Інші фінансові доходи і витрати             560

Г. Інші доходи і витрати          
        Реалізація фінансових інвестицій

570

        Доходи від об'єднання підприємств 580

        Результат оцінки корисності 590

        Неопераційна курсова різниця     600

        Безоплатно одержані активи       610

        Списання необоротних активів     620

0 0

0 0

0

0

0

0

19

0

0

0

X

X

X

X

        Інші доходи і витрати            630 30 0

X

X

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

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами             
                                                                                    (632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 
продукції основної діяльності                                                                   (633)

0
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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

3683

0

0

0

0

728

0

Резерв сумнівних боргів 775 0

нарахо-
вано   

(створено)

4

5991

0

0

0

0

662

0

0

додаткові  
відраху-

вання

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Викорис-
тано у 

звітному 
році

6

6265

0

0

0

0

925

0

0

Сторно-
вано 

невико-
ристану 
суму у 

звітному 
році

7

0

0

0

0

0

0

0

0

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

3409

0

0

0

0

465

0

0

Збільшення
 за звітний рік

Разом 780 4411 6653 0 7190 0 0 3874

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

0

59

0

0

0

59

VII. Забезпечення і резерви

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
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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

1889 0

9963 0

55

4

0

6

0 0

0

0

0

0

збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

5

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880

Незавершене виробництво     890

Готова продукція              900

Товари 910

769

12504

404

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Разом  920 25594 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

0

0

0

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

33446 26312

174 174

до 12 
місяців

від 12 до 18 
місяців

від 18 до 36
 місяців

5

0

0

6

7134

0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                   (951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами                               (952) 0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу                                                   (926) 0
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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

0

0

0

 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

1271

0

0

1218

1657

1710

1271

                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

439

0

0

0

збільшення (зменшення) відстрочених 
              податкових зобов'язань             

1253 0
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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

4652

4652

0

4652

2319

0

0

                1316 0

               1317 0

Тодоров Михайло Миколайович

Махлишева Ольга Валеріївна

Керівник

Головний 
бухгалтер

© SMA 006591012012 р. 


	01.Титульний аркуш.pdf
	02.Зміст.pdf
	03. Основні відомості про емітента. 3.1.-3.4.pdf
	03. Основні відомості про емітента. 3.5.pdf
	03. Основні відомості про емітента. 3.6.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06. Інформація про посадових осіб емітента. 6.1.pdf
	07.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11. Відомості про цінні папери емітента. 11.1.pdf
	11. Відомості про цінні папери емітента. 11.5.pdf
	12.pdf
	13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.1.pdf
	13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.2.pdf
	13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.Інформація про стан корпоративного управління.pdf
	17.Інформація про стан корпоративного управління.pdf
	18.Інформація про стан корпоративного управління.pdf
	19.Річна фінансова звітність.pdf
	20.Річна фінансова звітність.pdf
	21.Річна фінансова звітність.pdf
	22.Річна фінансова звітність.pdf
	23.Річна фінансова звітність.pdf
	24.Річна фінансова звітність.pdf

