
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова правління Коваль Ігор Вікторович

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

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

(дата)

20.04.2018

  за                   рік2017

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

00659101

вул.академіка Белелюбського,7, 
м.Дніпропетровськ, Кіровський, 
Днiпропетровська область, 49038, Україна

 (056)793-21-52, (056)372-35-28

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

20.04.2018

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

78 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

WWW.DTRZ.COM.UA

(адреса сторінки)

(дата)

20.04.2018

6. Електронна поштова адреса mail@dtrz.com.ua
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента

X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство

X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X10. Інформація про дивіденди

X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду

X13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

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

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

4) інформація про похідні цінні папери

X4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
 вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  Приватне акцiонерне товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" 
(скорочене найменування товариства: Пр АТ "ДТРЗ").
3.Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не приймало участі в створенні інших юридичних осіб.
4.Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не має посади корпоративного секретаря.
5.Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не підлягає обов"язковій рейтінговій оцінці.
6.Засновником  Товариства  є держава в особі Міністерства інфраструктури України відповідно до
 Указу Президента України від 09.12.2010 р. №1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади". Засновник має право на рішення та затвердження  розподілу прибутків.
 
7.(7.2). Єдиним  акціонером ПрАТ "ДТРЗ" є держава в особі ПАТ "Укрзалізниця", якому належать
 100% акцій. Фізичні особи (в тому числі посадові особи) не володіють акціями підприємства.
9. У зв"зку з відсутністтю акцій в приватних руках, загальні збори акціонерів не  
проводяться.Єдиним акціонером Товариства є держава в особі ПАТ "Укрзалізниця"
10. Всі 100% акцій належать  державі в особі ПАТ "Укрзалізниця".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.
12(12.2). Підприємство не здійснювало випуск облігацій.
Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не має процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій.
12(12.3). Підприємство не випускало інші цінні папери.
12(12.4). Товариство не випускало похідних цінних паперів.
12(12.5). Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.
14.(14.4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції надається 
довідково, тому що ПрАТ "ДТРЗ" не займається видами діяльності, які класифікуються як 

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

X30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

33. 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)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)
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переробна, добувальна промисловість,виробництво та розподілення єлектроенергії, газу та води.
14.(14.5) Інформація про собівартість реалізованої продукції надається довідково, тому що ПрАТ 
"ДТРЗ" не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувальна 
промисловість,виробництво та розподілення єлектроенергії, газу та води.
14(14.6,14.7,14.8).Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не приймало рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів та правочинів, що до вчинення яких є заінтересованість.
15. На ПрАТ "ДТРЗ" випуск боргових цінних паперів не здійснювався.
16. ПрАТ "ДТРЗ" не має іпотечних цінних паперів.
17. У зв"язку з тим, що 100% акцій належать державі в особі ПАТ "Укрзалізниця" загальні збори 
акціонерів не проводяться.
18,19 (19.1,19.2,19.3,19.4,19.5),20,21,22. Підприємство не володіє іпотечними цінними паперами і 
інформації не надає.
23,24,25,26,27. Підприємство не приймало участі  в створенні ФОН. Послугами ФОН 
підприємство не користується.
31.Річна фінансова звітність складається відповідно Національних стандартів. Річна фінансова 
звітність відповідно до Міжнародних стандартів не ведеться.
32.Підприємство не випускало боргових цінних паперів і річну фінансову звітність не надає.
33.Підприємство випуск цільових облігацій не здійснювало,емісію цельових облігацій не 
проводило.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

305299

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

305299

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26004105342004

26003105342005

33.17

46.74

25.62

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Ремонт і технічне обслуговування іншихтранспортних засобів

Механічне оброблення металевих виробів

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним 
устаткованням і приладдям до нього

4. Територія (область) Днiпропетровська

серія А01 №064594

26.04.2011

71425900,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

1006. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

 11098. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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12. 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

Опис:  Ліцензія cерія АГ № 571343 безстрокова.
В показнику "Дата закінчення дії ліцензії" вказана недостовірна інформація тому що, 
контролюэться обов"язкове заповнення даного показника.

Придбання, зберігання, 
використання прекурсорів

  № 291 15.09.2016 Державна служба України з 
лікарських засобів та  
контролю за наркотиками

Опис:  Рішення про доцільність продовження дії ліцензії буде прийнято за три місяці до дати її 
закінчення.

15.09.2021
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості)

ІV. 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

0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості)

0,00000000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

1961

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: комерційний директор ПАТ 
НПП"Смелянський електромеханічний завод"

9) 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.
Посадова особа Коваль Ігор Вікторович ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних 
даних ), обрана на посаду Голови Правління.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи  (останні п"ять років):"КОРУМ ГРУП" менеджер з керівництва 
заказами;комерційний директор ПАТ НПП"Смелянський електромеханічний завод"
Посада (період звіту):голова правління ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" №  Ц-
57/104 від 16.11.2017 року з укладанням контракту   строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

д/н

Коваль Ігор Вікторович

Голова правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

17.11.2017  1рік8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1961

0

д/н

Зеленський Андрій Вікторович

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ"Харківський 
електротехничний завод" в.о.голови правління.

9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом Товариства та 
Положенням про правління ПрАТ  "ДТРЗ"
Посадова особа Зеленський Андрій Вікторович( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), обрана на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Місце роботи  (останні п"ять років):ДП"Український шнститут промислової власності" помічник 
директора,директор підприємства;ПрАТ"Харківський електротехничний завод" в.о.голови 
правління.
Посада (період звіту):Член Правління ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" №  Ц-
57/104 від 16.11.2017 року з укладанням контракту   строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

17.11.2017  1 рік8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1973

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Дніпропетровськ, ТОВ 
"Фондова компанія "Славутич-Капітал"",  бухгалтер

9) 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.
Місце роботи (останні п"ять років): м.Дніпропетровськ, ТОВ "Фондова компания  "Славутич-
Капітал"" (з 01.01.2008 по 20.08.2014 року).
Посади (останні п"ять років): бухгалтер ТОВ "Фондова компания  "Славутич-Капітал"" (з 
01.01.2008 по 20.08.2014 року).
Місце роботи (період звіту): м.Дніпропетровськ, ПрАТ  "ДТРЗ".
Посада (період звіту): В.о. Головного бухгалтера.
По посадовій особі Безуглій Ларисі Віталіївні  особлива інформація  не надавалася.

вища

Безугла Лариса Віталіївна

Член правління; В.о. Головного  бухгалтера

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

21.08.2014  До прийняття відповідного рішення 
Міністерством інфраструктури України

8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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1961

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: комерційний директор 
ПАТ"Верхньодніпровський машинобудівний завод"

9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом Товариства та 
Положенням про правління ПрАТ  "ДТРЗ"
Посадова особа Лазарев Іван Леонідович( особа не надала згоду на оприлюднення персональних 
даних ), обрана на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник управління постачання 
та маркетингу ТОВ"Промислова інвестиційна група транспортного машинобудування Інтер КАР 
Груп";начальник управління з єкономічної безпеки ПАТ"Верхньодніпровський машинобудівний 
завод";заступник генерального директора з єкономіки та фінансів ПАТ"Верхньодніпровський 
машинобудівний завод" ;комерційний директор ПАТ"Верхньодніпровський машинобудівний 
завод";ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
Місце роботи (період звіту):ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
Посада (період звіту):член правління ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" №  Ц-
57/104 від 16.11.2017 року з укладанням контракту  строком на 1 рік з 17.11.2017 року.

д/н

Лазарев Іван Леонідович

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

17.11.2017  1 рік8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1961

д/н

Марчек Желько

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:
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0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Київ, ПАТ"Укрзалізниця",член 
правління ПАТ"Укрзалізниця"

9) 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.
Посадова особа Марчек Желько ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), 
обрана на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи  (останні п"ять років):директор по персоналу, член ради Директорів 
ПАТ"Дніпроспецсталь"; директор по персоналу STAR LIGHT MEDIA; член наглядової ради 
"Укрросметал"; член правління ПАТ"Укрзалізниця".
Посада (період звіту):член правління ПАТ"Укрзалізниця". 
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" №  Ц-
57/88 від 20.09.2017 року   строком на 3 роки.

6) стаж роботи (років)**:

20.09.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1961

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:  м.Київ,  
ПАТ"Укрзалізниця",керівник проекту Проектного офісу

9) 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.
Посадова особа Палій Михайло Павлович ( особа не надала згоду на оприлюднення персональних 
даних ), обрана на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "Ей Сі 
Ай Україна", заступник фінансового директораТОВ"Ренд Р Коммодітіз",заступник фінансового 

д/н

Палій Михайло Павлович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

29.11.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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директораТОВ "Торговий дім"Вагонзавод", директор з розвитку ТОВ"ФерумІмпекс", генеральний
 директор ТОВ "АТЛАС ЮКРЕЙН", керівник проекту Проектного офісу ПАТ"Укрзалізниця".
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця"
Посада (період звіту):керівник проекту Проектного офісу ПАТ"Укрзалізниця".
Особа обрана  на посаду на підставі протоколу засідання  Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № 7  від 29.11.2017р. на
 3 роки.

1961

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Київ,ПАТ"Укрзалізниця"

9) 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.
Посадова особа Гутіна Марина Костянтинівна ( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), обрана на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи  (останні п"ять років): помічник Департаменту реформування та корпоративного 
розвитку, провідний юрисконсульт  Департаменту корпоративного управління 
ПАТ"Укрзалізниця"
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця"
Посада (період звіту) помічник Департаменту реформування та корпоративного розвитку, 
провідний юрисконсульт  Департаменту корпоративного управління ПАТ"Укрзалізниця"
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 76 від 
15.11.2016 року на 3 роки.Особлива інформація по посадовій особі Гутіної Марини Костянтинівни
 надавалася у 4 кварталі 2016 року.

д/н

Гутіна Марина Костянтинівна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

15.11.2016  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

Ковтун Володимир Васильович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
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1961

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:  м.Київ,  
ПАТ"Укрзалізниця",директор Департаменту безпеки

9) 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.
Посадова особа Ковтун Володимир Васильович( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:служба безпеки України провідний 
інженер,заступник начальника, директор Департаменту безпеки ПАТ"Укрзалізниця".
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця"
Посада (період звіту):директор Департаменту безпеки ПАТ"Укрзалізниця".
Особа обрана  на посаду на підставі протоколу засідання  Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № 7  від 29.11.2017р. на
 3 роки.

д/н

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

29.11.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1961

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:  м.Київ,  
ПАТ"Укрзалізниця",директор з інжерно-технічного забезпечення

9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 

д/н

Крот Володимир Степанович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

29.11.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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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.
Посадова особа Крот Володимир Степанович( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  перший заступник начальника 
Головного управління безпеки руху Укрзалізниці; начальник Головного управління безпеки руху -
 головного ревізора з безпеки руху Укрзалізниці; начальник Департаменту безпеки руху - 
головний ревізор з безпеки руху Укрзалізниці; директор з інжерно-технічного забезпечення ПАТ 
"Укрзалізниця".
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця"
Посада (період звіту):директор з інжерно-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця".
Особа обрана  на посаду на підставі протоколу засідання  Наглядової ради Приватного 
акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" № 7  від 29.11.2017р. на
 3 роки.

1961

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Київ,  
ПАТ"Укрзалізниця",начальник  відділу економічної та інформаційної безпеки регіональної філії 
"Приднепровська залізниця"

9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки ревізійної комісії  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
ДТРЗ.
Член Ревізійної комісії контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.
Посадова особа Касьян Дмитро Анатолійович( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця",начальник  відділу економічної та 
інформаційної безпеки регіональної філії "Приднепровська залізниця"ПАТ"Укрзалізниця".
Посада (період звіту): начальник  відділу економічної та інформаційної безпеки регіональної філії 
"Приднепровська залізниця"ПАТ"Укрзалізниця".

д/н

Касьян Дмитро Анатолійович

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

02.02.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № Ц-
57/8 від 31.01-01.02.2017 року на 3 роки.
.Особлива інформація по посадовій особі Касьян Дмитро Анатолійович надавалася у 1 кварталі 
2017 року.

1961

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Київ,  
ПАТ"Укрзалізниця",старший ревізор Департаменту аудиту та контролю

9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки ревізійної комісії  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
ДТРЗ.
Член Ревізійної комісії контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.
Посадова особа Овчар Володимир Володимирович( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи  (останні п"ять років): старший ревізор Головного управління контролю та 
внутрішньго аудиту;старший ревізор Департаменту внутрішнього  контролю 
ПАТ"Укрзалізниця";старший ревізор Департаменту аудиту та контролюПАТ"Укрзалізниця".
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця",старший ревізор Департаменту аудиту 
та контролю
Посада (період звіту): старший ревізор Департаменту аудиту та контролю
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № Ц-
57/8 від 31.01-01.02.2017 року на 3 роки.
Особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних. В зв"язку з чим у обов"язкових  для
 заповнення реквізитах (дата видачі паспорта, рік народження) вказані не актуальні 
значення.Особлива інформація по посадовій особі Овчар Володимир Володимирович надавалася у

д/н

Овчар Володимир Володимирович

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

02.02.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

Станіслав Валентина Петрівна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
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1961

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця", 
заступник начальника відділу   Департаменту бухгалтерського,податкового обліку,звітності та 
методології

9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки ревізійної комісії  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
ДТРЗ.
Член Ревізійної комісії контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.
Посадова особа Станіслав Валентина Петрівна (особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи  (останні п"ять років):заступник начальника відділу Фінансово-економічного 
департаменту Укрзалізниці; заступник начальника відділу   Департаменту 
бухгалтерського,податкового обліку,звітності та методології ПАТ"Укрзалізниця".
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця"
Посада (період звіту):  заступник начальника відділу   Департаменту бухгалтерського,податкового
 обліку,звітності та методології
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № Ц-
57/8 від 31.01.-01.02.2017 року на 3 роки. Особлива інформація по посадовій особі Станіслав 

д/н

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

01.02.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

0

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:  м.Київ,  
ПАТ"Укрзалізниця",головний фахівець Депортаменту цінової політики. ПАТ"Укрзалізниця"

д/н

Кондратко Михайло Максимович

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки ревізійної комісії  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
ДТРЗ.
Член Ревізійної комісії контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств 
прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від 31.01-
01.02.2017р.                                                                                                     Призначення посадової 
особи виконано на підставі протоколу засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № Ц-57/8 від 
31.01-01.02.2017 року.
Посадова особа Кондратко Михайло Максимович( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи  (останні п"ять років):заступник начальника СП"Служба локомотивного 
господарства" ДП"Приднепровська залізниця",регіональная філія"Приднепровська 
залізниця"ПАТ"Укрзалізниця";ПАТ"Укрзалізниця", головний фахівець Депортаменту цінової 
політики.
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця"
Посада (період звіту): головний фахівець Депортаменту цінової політики. ПАТ"Укрзалізниця".
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № Ц-
57/8 від 31.01-01.02.2017 року на 3 роки.Особлива інформація по посадовій особі Кондратко 

01.02.2017  д/н8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

0

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: м.Київ,  
ПАТ"Укрзалізниця",провідний інженер відділу майнових ресурсів служби з управління 
майновими і земельними ресурсами регіональної філії "Приднепровська 
залізниця.ПАТ"Укрзалізниця"

9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки ревізійної комісії  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
ДТРЗ.
Член Ревізійної комісії контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.
Посадова особа Кочерга Вікторія Анатоліївна( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії

д/н

Кочерга Вікторія Анатоліївна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

01.02.2017  д/н8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи  (останні п"ять років):ПАТ"Укрзалізниця",провідний інженер відділу майнових 
ресурсів служби з управління майновими і земельними ресурсами регіональної філії 
"Приднепровська залізниця.
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця"
Посада (період звіту):провідний інженер відділу майнових ресурсів служби з управління 
майновими і земельними ресурсами регіональної філії "Приднепровська 
залізниця.ПАТ"Укрзалізниця"
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця"
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № Ц-
57/8 від 31.01-01.02.2017 року на 3 роки.
Особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних. В зв"язку з чим у обов"язкових  для
 заповнення реквізитах (дата видачі паспорта, рік народження) вказані не актуальні значення.
 Особлива інформація по посадовій особі Кочерга Вікторія Анатоліївна надавалася у 1 кварталі 
2017 року.

0

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
м.Київ,ПАТ"Укрзалізниця"головний фахівець Депортаменту локомотивного господарства

9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки ревізійної комісії  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
ДТРЗ.
Член Ревізійної комісії контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.
Посадова особа Камчатний Олександр Валерійович ( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи  (останні п"ять років):головний фахівець Депортаменту локомотивного 
господарства ПАТ"Укрзалізниця".
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця",головний фахівець Депортаменту 
локомотивного господарства
Посада (період звіту): головний фахівець Депортаменту локомотивного господарства
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № Ц-

д/н

Камчатний Олександр Валерійович

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

02.02.2017  38) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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57/8 від 31.01-01.02.2017 року на 3 роки.
Особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних. В зв"язку з чим у обов"язкових  для
 заповнення реквізитах (дата видачі паспорта, рік народження) вказані не актуальні 
значення.Особлива інформація по посадовій особі Камчатний Олександр Валерійович надавалася 
у 1 кварталі 2017 року.

0

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
м.Київ,ПАТ"Укрзалізниця"начальник сектору методології та автоматизації Департамету 
економіки,планування та

9) опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки ревізійної комісії  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
ДТРЗ.
Член Ревізійної комісії контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.
Посадова особа Горяінова Тетяна Володимирівна ( особа не надала згоду на оприлюднення 
персональних даних ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента .
Не володiє пакетом акцій емітента .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Місце роботи  (останні п"ять років):начальник Управління економічного прогнозування 
Фінансово-економічного департаменту ПАТ"Укрзалізниця";ПАТ"Укрзалізниця"начальник 
сектору методології та автоматизації Департамету економіки,планування та бюджетування..
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця"начальник сектору методології та 
автоматизації Департамету економіки,планування та бюджетування.
Посада (період звіту): начальник сектору методології та автоматизації Департамету 
економіки,планування та бюджетування.
Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № Ц-
57/8 від 31.01-01.02.2017 року на 3 роки.
Особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних. В зв"язку з чим у обов"язкових  для
 заповнення реквізитах (дата видачі паспорта, рік народження) вказані не актуальні 
значення.Особлива інформація по посадовій особі Горяінова Тетяна Володимирівна надавалася у 

д/н

Горяінова Тетяна Володимирівна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

02.02.2017  38) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридично

ї особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)
Кількість за видами акцій

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

285703600 100 285703600 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за видами акцій

285703600 100 285703600 0Усього:
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VIII. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, гр

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

0

0

0

0

0

0

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 виплати  дивідендів за 2017 рік не 
відбувалися у зв'язку з тим, що чистий фінансовий результат складає збиток та дорівнює - 42836 тис.грн. 
При збитковому фінансовому результаті підприємства дивіденди не нараховуються.

0

0

0

0

0

0

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених дивідендів
 на відповідну дату
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк 
України"

00032129

Госпітальна,12-Г, Київ, Печерський, Київська область, 01001, 
Україна

(044)426-43-86

(044)426-43-86

АЕ №642066

19.06.2015

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

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: Ліцензію АЕ №642066 від 19.06.2015 видано на необмежений строк.

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

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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Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙЧ ЕЛ БІ 
ЮКРЕЙН"

23731031

Гусовського,11/11,офіс 3, м.Київ,  область, 01011, Україна

(044)222-60-10

(044)569-19-00

000296, серія П

24.11.2014

Аудиторська палата України

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

Організаційно-правова форма

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Ліцензія № 000296 серія П від 24.11.2014  чинна до 24.09.2020 року.

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 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

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: Випуск акцій пов'язаний з переводом акцій з документарної форми існування у бездокументарну  форму існування.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не здійснювало випусків процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не має похідних цінних паперів.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не здійснювало торгівлю цінними паперами, фактів лістингу/делістингу цінних паперів  немає ,емісія цінних паперів не 
відбувалася у зв'язку з тим , що 100 % акцій підприємства належать державі у особі ПАТ"Укрзалізниця".

UA4000079321UA4000079321 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн
а 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 капіталу.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не здійснювало випусків процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не має похідних цінних паперів.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не здійснювало торгівлю цінними паперами, фактів лістингу/делістингу цінних паперів  немає ,емісія цінних паперів не 
відбувалася у зв'язку з тим , що 100 % акцій підприємства належать державі у особі ПАТ"Укрзалізниця".

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: Випуск акцій пов'язаний з перетворенням державного підприємства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" шляхом корпоратизації у відкрите акціонерне 
товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод".
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не здійснювало випусків процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не має похідних цінних паперів.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не здійснювало торгівлю цінними паперами, фактів лістингу/делістингу цінних паперів  немає ,емісія цінних паперів не 
відбувалася у зв'язку з тим , що 100 % акцій підприємства належать державі у особі ПАТ"Укрзалізниця".

UA4000079321UA4000079321 Документарні 
іменні

Акція проста 
документарна 
іменна
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XI. 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.Функції адміністративного 
управлінського обліку здійснюється підрозділом заводоуправління.
Філій, представництв  та дочірніх підприємств ПрАТ "ДТРЗ"  не має.

Важливі події розвитку

Інформація про організаційну структуру емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1096
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 13.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 16.
Фонд оплати праці: тис.грн.- 90680,6.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: 
фонд оплати праці збільшився на 28334 тис.грн.
Кадрова програма емітента  спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним 
потребам емітента. Протягом 2017  року було прийнято  136 чоловік. Безперервно ведеться підвищення 
кваліфікації робітників.Безпосередньо на виробництві за професійними програмами пройшли виробничо-
технічне навчання 65 робітників , яким після цього було  підвищено  кваліфікаційні розряди. Протягом 
року на заводі не проводились курси цільового призначення.

Інформація про чисельність працівників

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" утворено(засновано) 
відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 22.11.2010 №836 шляхом перетворення 
державного підприємства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" у відкрите акціонерне 
товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" відповідно до Указу Президента України 
від15.06.1993 №210/93 "Про корпоратизацію підприємств"(із змінами та доповненнями) та перейменоване 
на приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" відповідно до Закону 
України"Про акціонерні товариства".
Управління корпоративними правами товариства здійснює публічне акціонерне товариство"Українська 
залізниця"(код згідно ЄДРПОУ 40075815),утворене відповідно до закону України"Про особливості 
утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" та 
постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 №200 "Про утворення публічного акціонерного 

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
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Інформації щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства відповідають вимогам Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженим стандартом П(С)БО та іншими 
нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.Фінансова звітність складена на 
підставі історичної собівартості. Принципи, методи та процедури облікової політики на 2015  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 П(С)БО №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 П(С)БО№ 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.
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. 
Доходи відображаються у звітному періоді по даті підписання акту про надані послуги ( виконані роботи).
Товариство розраховує та сплачує усі податки у встановлений термін, згідно чинного законодавства. А 
саме є платником податку на прибуток за ставкою 18%, 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.Нарахування та виплати  дивідендів за 2017 рік не відбувалися у зв'язку з 
тим, що чистий фінансовий результат складає збиток та дорівнює - 42836 тис.грн. При збитковому 
фінансовому результаті підприємства дивіденди не нараховуються.

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 - 59 
секцій тепловозів, у тому числі для промислових підприємств та інших замовників України - 3 одиниці 
тепловозів (2 секції тепловоа 2Т10М по КР2, 1 тепловоз серії ТЕМ2 по КР2).
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 - 56 секцій тепловозів (у тому числі: 20 тепловозів серії ЧМЕ-3  по КР1, 16 тепловозів серії 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

товариства "Українська залізниця".

Підприємство "Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод" не веде спільну діяльність з іншими 
організаціями, підприємствами, установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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ЧМЕ3 по КРП,  2 тепловоза серії ЧМЕ-3Т по КР2 , 3 тепловоза серії ЧМЕ3Т по КРП, 12 секцій  тепловоза 
серії 2ТЕ116 по КРП,1 тепловоз серії ЧМЄ3 по тКР2,2 тепловоза серії ЧМЄ3Е по КРП) і  складає до 
графіку здачі ТРС з капітального ремонту 70,9 %.

Надходження :                                 
2013 - 411889,28 (46шт.)
2014 - 578817,71 (63 шт)
2015 - 364422,98 (38 шт)
2016 - 777026,03
2017- 1335215,91
Витрати:
2013 - списання 120022,59 (38 шт)
2014 - списання 689313,48 (49 шт)
2015 - списання 2500,0 ( 2 шт)
2016-списання 15492,94(3шт)
2017-списання 228859,95(47шт)

Вартість основних засобів на початок року складає -202939 тис. грн. Надійшло за рік - 1609 тис. грн. 
Капремонти за рік 401тис.грн.Відбулася індексація житла. Первинна вартість індексації складає 3549 тис. 
грн., знос індексації складає 2060 тис. грн. Вибуло за рік 301 тис. грн.Залишок на кінець року складає 
208197 тис. грн.Знос основних засобів на початок року складає  126545 тис. грн.  Накопичена амортизація 
основних засобів  за рік складає 5931 тис. грн. Знос вибувших за рік 301 тис.грн.Знос основних засобів на 
кінець року склав 134235 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 
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 2017 рік підприємством не було нараховано  штрафів та пені  за порушення господарських договорів.

Виробництво та надання послуг з капремонту тепловозів товариством є рентабельним та має перспективи 
подальшого росту попиту на ринку України. 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, утримання об'єктів соціальної інфраструктури. 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, сплату 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 

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

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Підприємство "Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод" правочини з власниками істотної участі, 
членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами не здійснювало.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
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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.

За 2017 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 : 
 Позови від  ПрАТ "ДТРЗ"
- Головне управління ДФС у Дніпропетровській області
- Безрідна Олена Сергіївна
- ТОВ"КОСКОМ ПЛЮС", ТОВ"КИЇВАНТАКОР"
- ПАТ"Північний ГЗК"
- ПАТ"Південний ГЗ
Позови до ПрАТ"ДТРЗ"
- ТОВ"КОСКОМ ПЛЮС"
- ТОВ"Перша українська вантажна компанія"
- ТОВ "АВ метал груп"
- ТОВ"Міртех"
- Представник уповноваженого Верховної ради України з прав людини
- ПАТ"Югок"
- Осуховський А.С.
-ТОВ"Квік-2006"
- ПАТ"НВП"СЕМЗ"
- ПАТ"Укрзалізниця"РФ"Південна залізниця"
- ТОВ"НВП"Укрпромвпровадження"
- Головне управління ДФС у Дніпропетровській області
- ТОВ"ТАКТ"

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи

Інформації щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

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. 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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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

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

40412 39501 0 0 40412 39501

13302 11397 0 0 13302 11397

4194 3968 0 0 4194 3968

1373 1098 0 0 1373 1098

17113 17998 0 0 17113 17998

16865 17822 0 0 16865 17822

166 120 0 0 166 120

0 0 0 0 0 0

82 56 0 0 82 56

76394 73962 0 0 76394 73962

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-202939  тис.грн
на кінець року   -208197 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 
56,8%

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

Сума нарахованого зносу: 
на початок року- 126545  тис.грн
на кінець року    -134235 тис.грн
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені оприходуванням, модернізацією, кап.ремонтами

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: 
ПрАТ "ДТРЗ" обмежень на використання майна не маэ.

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

59281 55964 0 0 59281 55964

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн)

50148

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 -21278 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -21278 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 20124 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 20124 
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

91550

71426

71426
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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

2467

0

239566

242033

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити 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: ПрАТ "ДТРЗ" немає облігацій, іпотечних цінних паперів, сертифікатів ФОН, векселів, інших цінних паперів, 
фінансових інвестицій у корпоративні права, тому зобов'язання по перелічиним цінним паперам  не виникають.

д/н 0 0
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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

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
387286 100 56 тепловоза59 тепловоза 1001 Ремонт i 

технiчне 
обслуговування
 залiзничного 
рухомого 
складу

358181
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Відсоток від
 загальної 

собівартості 
реалізованої
 продукції 

(у відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N
з/п

Склад витрат

31 2

39,31 Матеріали

9,92 Витрати на паливо,електроенергію,амортизацію

31,33 Фонд оплати праці

12,24 Відрахування на соціальні заходи

7,35 Інші витрати
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Дата 
виникненн

я події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

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

1 2 3
21.02.2017 21.02.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.03.2017 20.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.08.2017 29.08.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.09.2017 29.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.09.2017 27.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.11.2017 06.03.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.11.2017 14.12.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.12.2017 19.01.2018 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, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

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

Національна 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?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які на день 
подання вимоги сукупно є власниками
 10 і більше відсотків простих акцій 
товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У зв'язку з тим, що100 % акції ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" належать державі у особі 
ПАТ"Укрзалізниця загальні збори акціонерів не проводяться.

У зв'язку з тим, що100 % акції ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" належать 
державі у особі ПАТ"Укрзалізниця загальні збори акціонерів не проводяться.

Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У зв'язку з тим, що100 % акції ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" належать державі у особі 
ПАТ"Укрзалізниця загальні збори акціонерів не проводяться.
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

5

0

0

0

0

0

В складі наглядової ради Прат"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" комітети не 
створювались.

ні

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

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 корпоративного секретаря? (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)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

3Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

В складі наглядової ради Прат"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" комітети не 
створювались.

Інше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

В складі наглядової ради Прат"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" комітети не створювались.

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу

Організації

Діяльності

 Так

X

X

X

Ні

Наглядова рада самооцінку не проводила.Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань.

Наглядова рада самооцінку не проводила.

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.

В складі наглядової ради Прат"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" комітети не створювались.
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X

X

X

д/н

X

Новообрані члени наглядової ради самостійно ознайомлюються із змістом внутришніх 
документів акціонерного товариства.

так, створено ревізійну 
комісію

4

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)

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 або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

7
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ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

так

так

так

так

ні

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, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 
інтересів

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 акціонерного 
товариства? (так/ні)

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

Інші документи у ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не існують.

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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 НКЦПФР 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 відсотками 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

X

Рішення про затвердження зовнішнього аудитора приймала наглядова рада.

ні

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

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

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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X

д/н

X

X

Перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний 
завод" іншими органами  не здійснювались.

З ініціативи ПАТ"Укрзалізниця"

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 (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

X

ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" планує залучення інвестицій у 
вигляді кредитів банків.

X

ні

ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не має кодекса корпоративного 
управління.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати 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 в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не має кодекса корпоративного 
управління .

укажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

 Ні

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

так

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.

ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не має кодекса корпоративного управління.

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2017
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2018.01.01

00659101

1210137500

33.17

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
 дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних 
засобів

Адреса, 
телефон

вул.академіка Белелюбського,7, м.Дніпропетровськ, Кіровський, Днiпропетровська область, 49038, 
Україна,  (056)793-21-52

КОДИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 1109

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

0 4

544 564

76394 73962

202939 208197

126545 134235

0 0

0 0

217 180

0 0

0 0

80374 77921

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

3219 3215

3219 3219

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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131613 147246

40437 40882

61934 50511

29242 55853

0 0

0 0

0 0

0 0

48251 30733

5854 2050

3362 3362

3362 3362

0 0

0 0

2801 399

15666 3396

15666 3396

9 0

234284 214260

0 0

314658 292181

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

26728 270741190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

71426 71426

23831 22778

10516 10461

0 0

0 0

1857 1857

(16080) (56374)

0 0

2885 2467

0 0

0 0

2885 2467

0 0

0 0

0 0

109543 83191

220223 239566

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 91550 50148Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 12711 10525    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 2560 1015    розрахунками зі страхування

1630 6805 5494    розрахунками з оплати праці

1635 83366 131453Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 3933 6047Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 1305 1841Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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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.
Незавершені  капітальні інвестиції  станом на 31.12.2017 р. складають564 тис. грн., в тому числі за рахунок 
-- придбання (виготовлення) основних фондів - 40,0
--модифікація (модернизація) основних фондів – 276,0 тис. грн.
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів -11,0 тис. грн. 
--придбання (створенння) нематеріальних активів - 237 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 31.12.2017 р. складає 76962,0 тис.грн. 
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 р. складає 180,0 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 31.12.2017 р.. складає – 33182,0 тис.грн., 
із них :
-дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги (чиста реалізаційна вартість) – 30733,0 тис. грн.
-за виданими авансами – 2050,0 тис. грн.
-інша поточна дебіторська заборгованість – 399,0 тис. грн 
                                   
                             3.Власний капітал
Власний капітал  станом на 31.12.2017 р. складає  50148,0 тис.грн. та зменшився  проти минулого  року на 7,93 %. за 
рахунок зменшення  прибутку в  поточному році в сумі -(- 23558) тис.грн. .
4.Забеспечення майбутніх витрат і платежів
Станом на 31.12.2017 р. рахується забеспечення виплат персоналу в сумі 6047,0 тис.грн. відповідно до П(С)БО №26 
«Виплати працівникам».
5.  Довгострокові  зобов’язання
Облік зобов’язання ведеться зігдно вимог П(С)БО №11 «Зобов’язання» та складається з 
відстрочених податкових зобов’язаннь в сумі 2467,0 тис.  та розраховані відповідно до 
П(С)БО № 17«Податок на прибуток».
6.Поточні зобовязання
    Поточні зобов’язання складають 239566,0 тис.грн., за рахунок :
•Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги-83191,0 тис.грн.
•Поточні зобов’язання за розрахунками:
-З бюджетом -10525,0 тис.грн
-Зі страхуванням- 1015,0 тис.грн.
-З оплати праці- 5494,0 тис.грн.
Інші поточні зобов’язання - 1841,0 тис.грн.
7.Подiї пiсля дати балансу
       Непередбачені зобов’язання у Товариства на 31.12.2017 р відсутні. 

 Виходячи з принципу обачності та згідно з вимогами П(С)БО №28 «Зменшення корисності активів»  у Товариства 
існують суттєві негативні зміни в економічному та  правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися 
протягом звітного періоду . 
8. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
На дату затвердження звітності ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» функціонує в нестабільному 
середовищі. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і 
інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i 
нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку Компанiї. Але на цю дату 
неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід підприємства, 
стабільність і структуру її операцій із споживачами послуг. 

1700

1800

1900

0 0

0 0

314658 292181

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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Коваль Ігор Вікторович

Безугла Лариса Віталіївна

Керівник

Головний бухгалтер

Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби 
Товариство  було  неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби воно реалiзовувало свої активи
 не в ходi звичайної дiяльностi. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути 
оцінені.

       Виходячи з принципу обачності та згідно з вимогами П(С)БО №28 «Зменшення корисності активів»  у 
Товариства існують суттєві негативні зміни в економічному та  правовому середовищі, у якому діє підприємство, що 
відбулися протягом звітного періоду . 
 На дату затвердження звітності ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» функціонує в нестабільному 
середовищі. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і 
інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i 
нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку Компанiї. Ала на цю дату 
неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід підприємства, 
стабільність і структуру її операцій із споживачами послуг.
Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби 
Товариство  було  неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи 
не в ходi звичайної дiяльностi. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути 
оцінені.
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2018.01.01

КОДИ

00659101

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2017 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

358181 309999

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

355402 297939

2779 12060

0 0

0 0

0 0

0 0

6864 9202

0 0

24975 27400

2401 1968

25622 16205

0 0

0 0

0 0

43355 24311

104 225

0 0

0 0

3 0

0 0

0 0

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200

0 0Інші фінансові доходи

43254 24086    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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0 0

42836 23558

277476 301113

90681 62347

19950 13716

5936 6370

28889 20905

422932 404451

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Облік доходів Товариства ведеться  у відповідності з вимогами П(С)БО № 15 «Доходи »та  П(С)БО №16 
«Витрати». 
За  2017рік дохід від реалізаої продукції (товарів,робіт,послуг)складає 355402,0 грн., валовий прибуток  2779,0 
тис.грн. ,інші операційні доходи - 6864,0 тис.грн.
Адміністратиівні витрати -24975,0 тис.грн, витрати на збут-2401,0 тис.грн.,інші операційні витрати 25622,0 
тис.грн.Фінансовий результат  від операційної діяльності збиток у сумі 43355,0 тис.грн.
За рахунок отриманих інших  доходів 104,0 тис.грн. , отриман фінансовий результат від звичайної діяльності до 
оподаткування  збиток в суммі 43254,0 тис.грн. 
Розрахован  податок  на прибуток  від звичайної діяльності відповідно до П(С)БО № 17 в сумі  418,0 тис.грн. Збиток  
 склав 42836,0 тис.грн. 
Середньорічна кількість простих акцій складає 285703600 штук .

418 528Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

1489 1009

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

1489 1009

0 0

1489 1009

(41347) (22549)

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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Скоригована середньорічна кількість простих акцій складає 285703600 штук.
В рядках 2600 (графи 3,4), 2605 (графи 3,4) вказана недостовірна інформація тому що, контроль формата показників 
"Середньорічна кількість простих акцій","Скоригована середньорічна кількість простих акцій " (коди рядків 
2600,2605)  при розміщенні форми "Фінансові результати"  в загальнодоступній інформаційній базі Комісії не 
дозволяє розмістити реальне значення показників рядків 2600 (графи 3,4), 2605 (графи 3,4). Реальне значення цих 
показників дорівнює 285703600 штук ( що перевищує формат контроля при розміщенні в загальнодоступній 
інформаційній базі Комісії).

Коваль Ігор Вікторович

Безугла Лариса Віталіївна

Керівник

Головний бухгалтер
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2018.01.01

КОДИ

00659101

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за 2017 рік

0 43254

2114

0 0

0 0

0 0

0

0

3941 0

0 0

2402 0

0 346

10025

26352

0 1545

0 1311

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 521

Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006

3500

3510

3515

3521

3523

3524

3526

3540

3550

3552

3554

3557

3570

3561

3563

3564

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування

    збільшення (зменшення) забезпечень

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп вибуття

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активі

Фінансові витрати

Зменшення (збільшення) оборотних активів

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської 
заборгованості

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

Грошові кошти від операційної діяльності

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками зі страхування

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з оплати праці

   

0

0

0

0

59363505Коригування на:
    амортизацію необоротних активів

0 1013520    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій

0 03522Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

0 156333551Збільшення (зменшення) запасів

17518 03553Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги

0 03556Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

21339 03560Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

21863562Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з бюджетом

0

0 0

0 03566Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

52733 03567Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

03580Сплачений податок на прибуток

0 100253195Чистий рух коштів від операційної діяльності

надходження надходження

4

видаток

6

видаток

0 24086

747

60 0

0 0

0 0

0

0

0 74979

0 0

0 2684

0 23671

0

0

685 0

3322 0

  

0

0

12716

33633

6370

0 225

0 0

0 68221

19957 0

0 0

104829 0

08456

0 0

0 0

58733 0

0

12716 0

03585Сплачені відсотки 0

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X
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Примітки: д/н

Коваль Ігор Вікторович

Безугла Лариса Віталіївна

Керівник

Головний бухгалтер

03205    необоротних активів

03225Надходження від деривативів

03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

03220    дивідендів

03215Надходження від отриманих:
    відсотків

03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

03250Інші надходження

03270Виплати за деривативами

03275Витрачання на надання позик

03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

2813290Інші платежі

0 22453295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

03310Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

03340Інші надходження

03355Сплату дивідендів

19643260    необоротних активів

03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

03300Надходження від:
Власного капіталу

03350Погашення позик

03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

03360Витрачання на сплату відсотків

03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

03370Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

03390Інші платежі

0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

0 122703400Чистий рух грошових коштів за звітний період

156663405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3396 03415Залишок коштів на кінець року

0

0

0

  

0

0

0

0

0

0

0

0

1071

0 1772

0

0

0

701

0

0

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

10944 0

4782

0 60

15666 0

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

3 521 4 6
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2018.01.01

КОДИ

00659101

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Звіт про власний капітал

за 2017 рік

71426 23831

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

71426 238314095Скоригований залишок на початок року

0 14894110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

10516 1857

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

10516 1857

0 0

0 0

(15747) 0

(333)

0 0

(42836) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

(16080) 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91883

0

(42836)

0

0

(333)

0

0

91550

1489

0

0 14894111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 1489

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Вартість власного капіталу станом на  31.12.2017 року складає 50148,0 тис. грн. за рахунок Статутного капіталу, який проти минулого року 
залишився без змін,капіталу у дооцінках, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку. В поточному року були проведені 
зміни в:
1.  В капіталі у дооцінках: 
за рахунок зменшення використаної дооцінки необоротних активів на суму амортизації в сумі 1489,0 тис.грн.
  
    Нерозподілений прибуток складає станом на 31.12.2017 р..-(-15747,0) тис.
за рахунок зменшення використаної дооцінки необоротних активів на суму амортизації в сумі 1489,0 тис.грн.

Бойчук Володимир Миколайович

Безугла Лариса Віталіївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

(2542)

0 (1053)

71426 22778

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(55) 0

10461 1857

0

(55)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(40294) 0

(56374) 0

0

2542

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(55)

(41402)

50148

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10

© SMA 006591012017



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву
ПАТ «Укрзалізниця»
Керівництву
ПрАТ «Дніпропетровський
тепловозоремонтнии завод»

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі - 
Підприємство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 p., Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіту про власний 
капітал, Приміток до річної фінансової звітності, Додатку до Приміток до річної фінансової «Інформації за 
сегментами» та Додатку до Приміток до річної фінансової (без назви) за рік, що закінчився зазначеною датою.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, 
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в - усіх, суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства 
на 31.12.2017 р. і його фінансові результати, грошові потоки та зміни у власному капіталі за рік," що закінчився 
зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Основа для думки із застереженням
1. У Балансі Підприємства станом на 31.12.2017 р. (на початок періоду) за операціями з ТОВ «АЛСІМО» 
відображено:
  -кредиторську        заборгованість        за        товари,        роботи,        послуги в сумі22 316,5 тис. грн.,
  -інші    оборотні    активи    за    не    отриманими    податковими    накладними на суму9 282 тис. грн.,
  -інші поточні зобов'язання за податковим кредитом на суму212 тис.грн.

В обліку Підприємства за 2017 рік відображено операції з погашення кредиторської заборгованості грошовими 
коштами (11 851 тис. грн.), згортання кредиторської заборгованості за товари з іншими оборотними активами за не 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної 
особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних
 учасників ринку цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙЧ ЕЛ БІ 
ЮКРЕЙН"

23731031

01011,м.Київ,вул.Гусовського,11/11,офіс 3

0283 23.01.2001

д/н, д/н д/н,  д/н

1

2

3

4

5

Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України

0618 28.07.20166

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2017-31.12.20177

Думка аудитора8 із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 1209-18020/2Т 03.03.201810

Дата початку та дата закінчення аудиту 03.03.2018-13.04.201811

Дата аудиторського висновку (звіту) 13.04.201812

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

258960,0013

14

© SMA 006591012017 р. 



отриманими податковими накладними (8 936 тис. грн.), нарахування доходів за претензіями (1 529 тис. грн.), 
згортання інших оборотних активів з іншими поточними зобов'язаннями (212 тис. грн.).
Станом на 31.12.2017 р. у Балансі Підприємства за операціями з ТОВ «АЛСІМО»
відображено інші оборотні активи за не отриманими податковими накладними на

 суму134 тис.грн.
У зв'язку з викраденням у Підприємства документів, що підтверджують правомірність відображення у фінансовій 
звітності зазначених вище статей, аудитори не можуть отримати прийнятні аудиторські докази щодо правильності їх 
формування у зазначених сумах, що є суттєвими, але не всеохоплюючими.

 2.У Балансі Підприємства станом на 31.12.2017 р. у складі «Виробничих запасів»
відображено запаси, які не реалізовані (не використані в господарській діяльності)

 протягом більше 24 місяців, на суму8 598 тис. грн.
Балансова вартість запасів визначена за собівартістю, а не за меншою з двох
величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Аудитори вважають, що балансова вартість таких запасів може бути суттєво вищою від їхньої чистої вартості 
реалізації.
Крім того, ми не приймали участь в річній інвентаризації запасів, яка проводилась до нашого призначення аудитором
 Підприємства.
Зазначені вище обставини можуть свідчити про суттєве завищення балансової вартості запасів та власного капіталу 
Підприємства на 31.12.2017 p., а також мати вплив на фінансові результати діяльності Підприємства за 2017 рік.

 3.У Балансі Підприємства станом на 31.12.2017 р. у складі «Інших .оборотних
активів» відображено не отримані податкові накладні, з дати складання яких на

 31.12.2017 р. минуло понад 365 днів, на суму  1 544 тис. грн.
Виходячи з норм Податкового кодексу України, аудитори вважають малоймовірною можливість використання 
податкового кредиту за такими податковими накладними в майбутньому, у зв'язку з чим зроблено висновки, що 
«Інші оборотні активи» станом на 31.12.2017 р. завищено, а «Інші операційні витрати» за 2017 рік занижено на 
суттєві суми.

 4.Внаслідок несвоєчасного відображення в обліку результатів судових справ 2017 та попередніх років, у Балансі 
Підприємства на 31.12.2017 р: занижено «Інші поточні зобов'язання» та «Непокритий збиток» на початок звітного 

  періоду на суму 1 845 тис. грн., 
занижено «Інші поточні зобов'язання» та «Непокритий збиток» на кінець звітного періоду на суму 1 560 тис. грн., 
у Звіті Підприємства про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 

 2017 рік завищено «Інші операційні витрати» на суму 358 тис. грн. та занижено «Адміністративні витрати» на суму 
 74 тис. грн.

 5.Підприємство не визначає довгострокові забезпечення з пенсійних виплат за шкідливі умови праці, хоча протягом 
2,017 року до складу інших операційних витрат віднесено компенсаційні виплати пільгових пенсій в сумі 2 182 тис. 
грн. Зазначене є порушенням п. 16 П(С)БО 26 «Виплати працівникам», вплив якого на статті фінансової звітності, на 
нашу думку, може бути суттєвим.

 6.Протягом 2016 та 2017 років Підприємство передало ПАТ «ПІВДГЗК» та
ПАТ «ПІВНГЗК» відремонтовані 3 тепловози, але контрагентами не підписано Акти
виконаних робіт щодо їх ремонту.
На думку аудиторів, Підприємство безпідставно не визначило доходи та собівартість за роботами з ремонту 
зазначених тепловозів, не списало залишки готової продукції та кредиторської заборгованості за них. Як наслідок:
а)у Балансі Підприємства станом на 31.12.2017 р. показники на початок періоду:
  -непокритого збитку занижено на 1 168 тис. грн.;
   -кредиторської     заборгованості     заавансами     отриманими     завищено на 21 674 тис. грн.;
  -інших оборотних активів завищено на 3 612 тис. грн.;
  -готової продукції завищено на 19 229 тис. грн.;

 б)у Балансі Підприємства станом на 31.12.2017 р. показники на кінець періоду:
  -непокритого збитку занижено на 19 141 тис. грн.;
   -кредиторської     заборгованості     заавансами     отриманими     завищено на 34 450 тис. грн.;
  -інших оборотних активів завищено на 5 742 тис. грн.;
  -кредиторської   заборгованості   за   розрахунками   з   бюджетом   занижено на 2 864 тис. грн.;
  -готової продукції завищено на 44 985 тис. грн.;
 в)у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2017 рік показники:

  -чистого доходу від реалізації продукції занижено на 24 971тис.грн.;
   -собівартості реалізованої продукції занижено на 25 756 тис. грн.;
 -інші операційні витрати зі створення резерву на дебіторську заборгованість за реалізовану продукцію, яку 

контрагент не визнав занижено на 17 189 тис. грн.
7. У березні 2017 р. Підприємство відобразило в бухгалтерському обліку сторно
нарахованих в минулому році винагороди за підсумками роботи за 2016 рік та ЄСВ

 з таких операцій на суму 3 826 тис. грн.
На думку аудиторів, зазначена операція є виправленням помилок, допущених при складанні фінансових звітів у 
попередніх періодах, тому повинна була здійснюватися шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на 
початок звітного року, а не витрат поточного періоду.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.
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Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом професійної етики бухгалтерів, розробленим 
Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерської етики, а також етичними вимогами до нашого аудиту фінансової
 звітності в Україні, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані 
нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми звертаємо увагу на Додаток до приміток до річної фінансової звітності, в якому зазначається, що Підприємство 
зазнало чистих збитків в сумі 42 836 тис. грн. протягом року, що закінчився 31.12.2017 р., та на цю дату чисті активи 
Підприємства менші за статутний капітал на 21 278 тис. грн. Ці події або умови, разом з іншими питаннями, 
наведеними в Додатку до приміток до річної фінансової звітності, вказують на те, що існує суттєва невизначеність, 
що може поставити під сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на резперервній основі у разі 
недосягнення фінансового плану Підприємства на 2018 рік. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову 
звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання «формації в фінансовій звітності 
відповідно до П(С)БО та за такий внутрішній шнтроль, який управлінський персонал вважає необхідним для 
забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства 
продовжувати безперервну діяльність, розголошуючи, за потреби, питання, пов'язані з безперервністю діяльності, та 
використовуючи принцип безперервності діяльності в бухгалтерському обліку, якщо управлінський персонал не 
збирається ліквідувати Підприємства чи припиняти діяльність, або не має жодної іншої реалістичної альтернативи 
цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, відповідають за контроль пррцесу складання фінансової звітності 
Підприємства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Метою нашого аудиту є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність загалом не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди ідентифікує суттєве викривлення, якщо таке є. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються
 на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми:
 -ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні упущення, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;
 -отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю 
Підприємства;
 -оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації, 

зроблених управлінським персоналом;
 -доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, чи є суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під сумнів здатність   Підприємства   продовжувати   
безперервну діяльність.  Якщо  ми доходимо висновку щодо наявності такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу у своєму аудиторському звіті до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо таке розкриття інформації є неналежним, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
припинити свою діяльність на безперервній основі; - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової 
звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в
 основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсягу та час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки 
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Рогозний Сергій Анатолійович.

Генеральний директор
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»
(серт. А №006175 АПУ,

 Диплом АССА ДипІФР № 1620263)Неплюєва Галина Анатоліївна
Заступник генерального директора
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з питань аудиту
(серт. А № 006259 АПУ,

 Диплом АССА ДипІФР № 1660109)Рогозний Сергій Анатолійович
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»
Україна, м. Київ, вул. Гусовськогоі 11/11, офіс З
«13» квітня 2018 р.

д/н

д/н

д/н
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