Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
В.о.Голови
правлiння

Ярема Роман Ярославович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.01.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00740599
4. Місцезнаходження
Львівська , Залiзничний, 79018, м. Львiв, вул. Залiзнична, 1А
5. Міжміський код, телефон та факс
032 233 30 25 032 233 24 55
6. Електронна поштова адреса
info@lvivlrz.com

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

26.01.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень цiнних паперiв України

26.01.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.lvivlrz.com в мережі Інтернет 26.01.2017
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за 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
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
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)
34. Примітки
н/д

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1415120000011133
3. Дата проведення державної реєстрації
26.01.2017
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
72635300.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100.00
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.00
8. Середня кількість працівників (осіб)
1255
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
30.20 Виробництво залiзничнихлокомотивiв та рухомого складу.
28.11 Виробництво двигунiв i турбiн.
16.21 Медична практика.
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства (Загвальнi збори акцiонерiв). Наглядова рада. Виконавчий орган
Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Львiвська фiлiя АБ "Експрес-Банк"
2) МФО банку
322959
3) поточний рахунок
2600807845101
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Львiвська фiлiя АБ "Експрес-Банк"
5) МФО банку
322959

6) поточний рахунок
2600807845101
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

Львiвська
обласна
АЕ№271686 31.12.2014
Необмежена
деравна
адмiнiстрацiя

Виробництво теплової енергiї
Опис

н/д

Аг №
600574

Медична практика

Мiнiстерство
охорони
04.09.2012
Необмежена
здоров'я
україни

Опис

Проектування, монтаж, технiчнен обслуговування засобiв
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв.

н/д

АЕ №
271860

Державна
служба
04.07.2013
України з
Необмежена
надзвичайних
ситуацiй.

Опис

Проектування, монтаж, технiчнен обслуговування засобiв
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв.

н/д

АЕ №
271860

Державна
служба
04.07.2013
України з
Необмежена
надзвичайних
ситуацiй.

Опис

н/д

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)

ПАТ "Укрзалiзниця"

40075815

03150Україна м. Київ
Тверська 5

100.00

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)

Усього

100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
В.о. Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ярема Роман Ярославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1960
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.01.2017 н/д
9) Опис
н/д
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
В.о Головного iнженера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стадницький Олександр Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.01.2017 н/д

9) Опис
н/д
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник голови правлiння з постачання i логiстики.
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища ДIIЗТ.
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЛЛРЗ",Начальник ВМТП.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2010 н/д
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник годови правлiння з фiнансiв та збуту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шмiгель Наталiя Адамiвна.
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища, ЛДУ.
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ЛЛРЗ",головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2011 н/д
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галелюка Марiя Ярославiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища,Львiвська полiтехнiка.
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дрогобицький завод автомобiльних кранiв.Заступник генерального директора з економiчних
питань.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2011 н/д
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войцех Балчун
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**

н/д
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.12.2016 0
9) Опис
н/д
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бобрик Володимер Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бужор Олександр Якович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д

4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буковський Андрiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядовоїради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журавський Вiталiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марiна Оксана Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Озеран Сергiй Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябчун Тамара Станiславiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис

Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Островська Ганна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ракович Наталiя Олександрiйвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боїла Iгор Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гайдай Свiтлана Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2016 н/д
9) Опис
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини на має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
Від загальної
посадової особи або повне
Ідентифікаційний
Кількість
кількості акцій
найменування юридичної код юридичної особи акцій (шт.)
(у відсотках)
особи

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової
ради

Войцех Балчун

н/д

0

0

0

0

0

0

Голова правлiння

Ярема Роман Ярославович

н/д

0

0

0

0

0

0

В.о.головного
iнженера

Стадницький О.М.

н/д

0

0

0

0

0

0

Заступник голови
правлiння з
постачання та
логiстики

Олiйник Володимир
Iванович

н/д

0

0

0

0

0

0

Заступник голови
правлiння з фiнансiв
та збуту

Шмiгель Наталiя Адамiвна

н/д

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Галелюка Марiя Ярославiвна

н/д

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Бобрик Володимер Iванович

н/д

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Бужор Олександр Якович

н/д

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Буковський Андрiй
Вiкторович

н/д

0

0

0

0

0

0

Член наглядовоїради

Журавський Вiталiй
Олександрович

н/д

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Марiна Оксана Юрiївна

н/д

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Озеран Сергiй Борисович

Член наглядової

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Рябчун Тамара Станiславiвна

н/д

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Островська Ганна
Миколаївна

н/д

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Ракович Наталiя
Олександрiйвна

н/д

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Боїла Iгор Васильович

н/д

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Гайдай Свiтлана Григорiвна

н/д

0

0

0

0

0

0

д/н

Держава в особi ПАТ
"Укрзалiзниця"

д/н

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Держава в особi ПАТ
"Укрзалiзниця"

40075815

03150 Україна м. Київ
Шевченкiвський м.Київ Тверська 5

290541200

100.00

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

н/д

0
0

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні
0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

0

0

0

0

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

У звітному періоді

за простими
акціями

за
привілейованими
акціями

за
простими
акціями

за
привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів,
грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
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

10.05.2018/0грн

Опис

Н/Д

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або УкрЗахiдАудит
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20833340

Місцезнаходження

79011 Україна Львівська н/д м.Львiв I.Рутковича 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0541
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(032) 225 68 70

Факс

н/д

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

н/д

Повне найменування юридичної особи або Нацiональний депозитарiй України
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Б.Грiнченка 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей Ав № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 279 65 40

Факс

(044) 279 13 22

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

н/д

Повне найменування юридичної особи або Державний ощадний банк України
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00032129

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Госпiтальна 12 г

Номер ліцензії або іншого документа на цей Аг № 579803
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НБУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 363 01 33

Факс

(044) 247 85 68

Вид діяльності

Банкiвська дiяльнiсть

Опис

н/д

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.08.2010

644-1/1/10

ДКЦПФР

UA4000086458

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.250

290541200

7263530.00

100.00

Опис

д/н

XI. Опис бізнесу
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" є новим
найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвський локомотиворемонтний завод"
заснованого вiдповiдно до наказу Мiнiстерства транспорту України вiд 23 квiтня 2001 року № 235
шляхом перетворення державного пiдприємства "Львiвський державний локомотиворемонтний
завод" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про
корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 р. № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств".
Загальна площа заводу - 13,84 га, площа забудови - 5,7 га, площа зелених насаджень - 1,9 га.
Пiдприємство має пiд'їзднi залiзничнi колiї довжиною 3 км. Пiдприємство розташоване у захiднiй
частинi м. Львова на однiй площадцi по вул. Залiзничнiй. Територiю пiдприємства оточують: - з
захiдної сторони - через вул. Чернiвецьку, Львiвська товарна станцiя; - з пiвнiчної сторони колишня територiя ВАТ "Автонавантажувач"; - з схiдної сторони - житлова забудова по вул.
Залiзничнiй; - з пiвденної сторони - станцiя технiчного обслуговування автомобiлiв.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва у товариства вiдсутнi. Основою технологiчного
процесу є ремонт електровозiв постiйного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, електровозiв змiнного струму
ВЛ60, ВЛ80. Ремонт рухомого складу виконують працiвники п'яти основних цехiв: локомотивоскладального; - електромашинного; - заготiвельного; - колiсного; - апаратного.
Допомiжне виробництво складається з ремонто-будывельного, iнструментального, енергоцеху,
транспортного та ремонтного цехiв.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 1378 чол. Середньооблiкова
чисельнiстьпозаштатнихпрацiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 чол. Середня
чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу - 28 чол.
Розмiр фонду оплати працi за 2016 рiк - 84732,4 тис. грн.
ПрАТ "ЛЛРЗ" не належить до будь яких об'єднань пiдприємств.Спiльної дiяльностi з iншими
органiзацiями, пiдприємствiами та установами ПрАТ "ЛЛРЗ" не проводить.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствiами та установами ПрАТ "ЛЛРЗ" не
проводить.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
Облiкова полiтика Приватного акцiонернорго товариства "Львiвський локомотиворемонтний
завод" (далi - Облiкова полiтика) розроблена на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих
активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських
органiзацiй, якi володiють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власностi",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006р. №1213, зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.12.2006р. за №1363/13237, Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно - правових актiв з
бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та з метою визначення облiкової полiтики
пiдприємства як сукупностi принципiв, методiв i процедур, що забезпечить об'єктивне
вiдображення фiнансового стану i результатiв господарської дiяльностi ПрАТ "ЛЛРЗ". Основнi

засоби Основнi засоби придбанi (створенi) зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною
вартiстю.Безоплатно отриманi основнi засоби зараховуються на баланс за їх справедливою
вартiстю на дату отримання. У складi малоцiнних необоротних матерiальних активiв
облiковуються предмети, термiн корисного використання, яких бiльше за рiк i вартiстю до 6000
грн. Включно та спецодяг i спецвзуття, термiни корисного використання яких бiльшi за рiк i
вартiстю вiд 50 грн. i бiльше. Нарахування зносу на МНМА здiйснювати в розмiрi 100%
балансової вартостi таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю. Амортизацiя
Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних
необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нарахоавується iз застосуванням
прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка
амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв. Амортизацiя
малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому
мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Запаси Придбанi (отриманi)
запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю, визначеною вiдповiдно до П(С)БО9, яка
складається з таких фактичних затрат: - суми, що сплачуються вiдповiдно з договором
постачальнику (продавцю); - суми, що сплачуються за iнформацiйнi, посередницькi та iншi
подiбнi послуги у зв'язку з пошуком i придбанням запасiв; - суми ввiзного мита; - суми непрямих
податкiв (ПДВ) у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; - затрати на
заготiвлю, вантажно-розвантажувальнi роботи, транспортування запасiв до мiсця їх використання,
включаючи витрати зi страхування та вiдсотки за комерцiйний кредит постачальникiв; - iншi
витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, у якому вони
придатнi для використання у запланованих цiлях. Первiсну вартiсть запасiв, виготовлених
власними силами, визначаються згiдно П(С)БО16. При передачi запасiв у виробництво, продаж та
iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО, за яким оцiнка запасiв базується на
припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на
пiдприємство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими випускаються у
виробництво ( продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом
надходження запасiв. Дебiторська заборгованiсть Бухгалтерський облiк дебiторської
заборгованостi за продукцiю, товари, послуги ведеться за первiсною вартiстю окремо по кожному
дебiтору, а також за класифiкацiйними групами. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi
здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її не погашення в наступному
порядку: 1 група — до 30-ти днiв з дати виникнення 2 група — з 30-го по 60-й день з дати
виникнення 3 група — з 61-го по 90-й день з дати виникнення 4 група — з 91-го до 1-го року з
дати виникнення 5 група — вiд 1-го року до 1,5 року з дати виникнення 6 група — вiд 1,5 року до
3-х рокiв з дати виникнення Облiк доходiв та витрат, фiнансових результатiв доходи в
бухгалтерському облiку вiдображаються з урахуванням норм, установлених П(С)БО 15 “Доходи”.
До складу доходiв майбутнiх перiодiв включати суми доходiв, нарахованих протягом поточного
перiоду, якi будуть визнанi в наступних звiтних перiодах. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї ( товарi,
iнших активiв) визнати в момент вiдвантаження їх покупцям. Оцiнка ступеня завершеностi
операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при
цьому в бухгалтерському облiку вiдображається у звiтному перiодi як готова продукцiя згiдно
пiдписаного Акта про надання послуги (виконаної роботи). Вiдображення витрат товариства на
рахунках з облiку витрат здiйснюється за статтями та економiчними елементами витрат вiдповiдно
до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”. До складу витрат входять
виробничi, загальновиробничi, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати,
фiнансовi витрати, витрати вiд участi в капiталi, iншi витрати, податок на прибуток та надзвичайнi
витрати. До собiвартостi реалiзованої продукцiї включається: виробнича собiвартiсть продукцiї,
яка була реалiзована у звiтному перiодi; нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати;
наднормативнi виробничi витрати. Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не
включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї (адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та
iншi) квалiфiкуються вiдповiдно до П(С)БО 16. названi витрати вважаються витратами перiоду i
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. ПрАТ “ЛЛРЗ” спрямовує чистий прибуток: на
вiдрахування дивiдендiв на державнi корпоративнi права вiдповiдно до порядку та 14 нормативiв

встановлених ФДМУ; у резервний фонд, шляхом створення на рiчну дату балансу “Резервного
фонду” у розмiрi 5 вiдсоткiв чистого прибутку; на розвиток виробництва, шляхом створення на
квартальну i рiчну звiтну дату “Фонду розвитку виробництва” у розмiрi, передбаченому
фiнансовими планами та який використовується на капiтальнi iнвестицiї ( придбання,
модернiзацiя, добудова, дообладнання, тощо необоротних активiв; на матерiальне заохочення
працiвникiв у розмiрi, передбаченому фiнансовим планом i колективним договором; на iншi цiлi,
якi передбаченi фiнансовим планом i колективним договором.
Предметом дiяльностi ПрАТ "Львiвський ЛРЗ" є: - ремонт електровозiв постiйного струму ВЛ8,
ВЛ10, ВЛ11; змiнного струму ВЛ60, ВЛ80; модернiзацiя секцiї електровоза ВЛ80 в односекцiйний
електровоз ВЛ40; - ремонт тягових двигунiв, допомiжних електричних машин, колiсних пар; виготовлення запасних частин для потреб залiзничного транспорту; - виготовлення товарiв
народного споживання; - надання платних послуг населенню та пiдприємствам; - постачання,
комерцiйна, бiржова, рекламна та iншi напрямки дiяльностi, що не суперечать чинному
законодавству, у тому числi на зовнiшньому ринку (експорт продукцiї, товарiв, послуг, iмпорт
матерiалiв, устаткування, товарiв, робiт, послуг); - проектування i виготовлення
нестандартизованого обладнання; - ремонт металообробних верстатiв i пресiв та iншого
обладнання; - виготовлення конструкторсько-технологiчної документацiї ремонту рухомого
складу; - здiйснення оптової та роздрiбної торгiвлi харчовими виробами власного виробництва; здiйснення операцiй з металобрухтом кольорових та чорних металiв на територiї України та за її
межами вiдповiдно до чинного законодавства; - капiтальне будiвництво об'єктiв господарського та
житлового комунального призначення; - виконання державних мобiлiзацiйних завдань. Складено
рiчний графiк поступлення електровозiв в ремонт, з розбивкою по кварталах та мiсяцях. Це
дозволяє уникнути залежностi вiд сезонних змiн. На даний час в Українi вiдсутнє серiйне
виробництво електровозiв, тому ремонт електропересувного складу i надалi залишається
перспективним. Основним клiєнтом товариства є Укрзалiзниця. Назва продукцiї Обсяг
виробництва в Обсяг виробництва в в натуральних одиницях (шт.) грошовому виразi (тис. грн.)
ремонт електровозiв 38 168878 ремонт колпар (лiнiя) 906 53130 ремонт тягових двигунiв 332
14565 i допомiжних ел. машин 277 16473 (лiнiя) - iншi Всього 286989 Основними конкурентами в
галузi є Запорiзький завод (ремонт рухомого складу), Смiлянський завод (ремонт електричних
машин), Київський завод (ремонт рухомого складу та колiсних пар).
Прихiд основних фондiв (капiтальнi iнвестицiї): 2011 рiк - 1625 тис. грн. 2012рiк - 3327 тис. грн.
2013 рiк - 8256 тис. грн. 2014 рiк - 10895 тис. грн. 2015 рiк - 9058 тис.грн 2016 рiк -4386 тис грн.
Розхiд (списання, вiдчуження, продаж): 2011 рiк - 223 тис. грн. списання (29 шт.) 2012 рiк - 510
тис. грн. списання (60 шт.) 2013 рiк - 2217 тис. грн. списання (105 шт.) 2014 рiк - 864 тис. грн. (82
шт.), в т.ч. часткове списання (1 шт.) 2015 рiк - 2 700, 7 тис. грн. (165 шт.)2016 рiк -193 тис грн
дохiд вiд списання-22 тис грн.
Протягом звiтного року жодних правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради
та ПрАТ "ЛЛРЗ"не укладалось.
Основнi засоби ПрАТ "ЛЛРЗ" включають: - будiвлi в кiлькостi 51 од., що включають виробничi та
адмiнiстративнi; - споруди в кiлькостi 37 од.; - передавальнi пристрої - в основному iнженернi
мережi в кiлькостi 20 од.; - вентиляцiйно-очиснi системи; - силовi машини i механiзми; - ливарне
обладнання i печi; - електрозварювальне обладнання; - нестандартизоване обладнання; випробувальне, лабораторне обладнання, стенди; - обчислювальна технiка, iнформацiйнi системи;
- металорiзальне обладнання; - деревообробне обладнання; - автотранспортне i транспортне
обладнання. Мiсцезнаходження основних засобiв - на промисловiй площадцi м.Львiв, вул.

Залiзнична 1а. Необхiдно залучити iнвестицiї для завершення реконструкцiї товариства з метою
нарощування виробничих потужностей, забезпечення поточностi виробничих процесiв, що
зменшить транспортнi роботи, покращить екологiчнi показники роботи товариства та дозволить
економити енергоресурси. Виробнича потужнiсть: - ремонту електровозiв - 90шт.; - ремонту
колiсних пар - 2020шт.; - ремонту тягових двигунiв, всього - 1050шт.; - ремонту допомiжних
машин, всього - 1050шт. Фiнансовим планом пiдприємства на 2014р. передбаченi iнвестицiї у
розвиток виробничої сфери. Джерело фiнансування - власнi кошти пiдприємства. Фiнансовим
планом пiдприємства на 2013р. передбаченi iнвестицiї у розвиток виробничої сфери. Джерело
фiнансування - власнi кошти пiдприємства.
Фактично за 2016р. освоєно 7626,6 тис.грн., в тому числi: - капiтальне будiвництво - 2593,00
тис.грн.; - придбання основних засобiв - 2813 ,00тис.грн.; - придбання iнших необоротних активiв
- 815 тис.грн.; - модернiзацi основних засобiв -54 тис.грн.
До факторiв ризику, якi можуть мати вплив на дiяльнiсть ПрАТ "ЛЛРЗ" слiд вiднести наступнi: змiна ринкової кон'юнктури; - незабезпечення дiяльностi заводу сировиною, матерiалами i
енергоресурсами; - непiдготовленiсть працiвникiв заводу до випуску нових видiв
конкурентоздатної продукцiї; - погiршення загальноекономiчного стану в Українi, нестабiльнiсть
податкового законодавства. Головними проблемами , що мають значний вплив на дiяльнiсть
Товариства є полiтичнi, економiчнi та виробничо-технологiчнi. Полiтична нестабiльнiсть в країнi
та змiна керiвнiцтва галузi, негативно вiдбилися на стабiльностi та стiйкостi виробництва через
недостатнє планування та фiнансування обсягiв замовлень Укрзалiзницi. Надто жорстка цiнова
полiтика монополiста-замовника згубно впливає на виробництво та платоспроможнiсть; за
недостатнiх обiгових коштiв порушується своєчасна комплектацiя виробництва, деформуються
графiки та технологiї ремонтних робiт, що приводить до погiршення якостi та збiльшення
собiвартостi. Крiм того, в таких умовах товариство не має змоги планово, в повному обсязi
оновлювати основнi засоби виробництва, освоювати новi технологiї та новi види капiтального
ремонту та модернiзацiї. У фiнансовому планi ПрАТ "ЛЛРЗ" запропоновано комплекс заходiв по
зменшенню можливих ризикiв, який дозволить мiнiмiзувати цi ризики, так як фiнансовий план
базується на розрахунках, а також на можливостях товариства щодо покращення фiнансового,
органiзацiйного i виробничого стану. На даному етапi товариство потребує пiдтримки Уряду
України в питаннях реконструкцiї заводу шляхом пiдтримки потенцiйних iнвесторiв.
2016 роцi пiдприємством сплачено штрафних санкцiй на суму 54,0 тис.грн.
Виробництво та надання послуг з капремонту електровозiв товариством є рентабельним та має
перспективи подальшого росту попиту на ринку України та країн СНД. Фiнансування
господарської дiяльностi емiтента здiйснюється за принципом планового госпрозрахунку.
Надходження коштiв за реалiзовану продукцiю самостiйно розподiляються емiтентом для
покриття статей виробничих витрат, фонду заробiтної плати, податкiв, внескiв до фондiв
соцiального стахування, збиткiв тощо. Товариство, згiдно умов договорiв, повинно отримувати
грошовi кошти за виконану продукцiю (наданi послуги) в термiн, який не перевищує 10 дiб пiсля
виконання робiт. Найчастiше трапляється так, що замовники затримують оплату. Тому емiтент
прикладає всi можливi зусилля для поповнення обiгових коштiв, щоб забезпечити розрахунки з
заробiтної плати, сплати податкiв, обов'язкових платежiв та iнше. Для цього емiтент користується
послугами банку по наданню короткострокових кредитiв. У товариства також передбачено
використання коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та на iншi цiлi, якi
сприяють розвитку виробництва, покращєнню соцiальних умов працiвникiв товариства та їх
матерiального добробуту. Оновлення основних засобiв виробництва, запровадження нових
прогресивних технологiй, освоєння нових видiв ремонту вимагає залучення значних фiнансових
ресурсiв у формi прибуткових iнвестицiйних проектiв. Окремi iнвестицiйнi проекти

диверсифiкацiї виробництва за рахунок освоєння модернiзацiї електровозiв є перспективними.
У 2015 роцi було складено договорiв на ремонт i модернiзацiю електровозiв на суму 145366,24
тиис. грн. з них виконано на суму 145366,24 тис. грн.
Прогнози розвитку товариства пов'язанi i обумовленi тенденцiями розвитку залiзничної галузi. В
цiлому вони позитивнi та спиятливi i базуються на прогнозах економiчного росту України та країн
СНД. За умов недостатнього фiнансування оновлення парку електровозiв протягом останнiх рокiв,
погiршення його технiчного стану та старiння прогнозується значний рiст попиту на капiтальний
ремонт та модернiзацiю. Виходячи з цих сприятливих прогнозiв емiтент планує подальшу
дiяльнiсть на нових та старих ринках зi своїми послугами з капiтального ремонту електровозiв, та
виготовлення широкої наменклатури запасних частин.
Протягом 2015 року пiдприємствопровело науково - дослiдницькi роботи на суму 17 тис.
Позовiв в розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв активiв емiтента не ведуться.
Iнформацiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

117007

116198

0

0

117007

102573

будівлі та споруди

70473

69884

0

0

70473

69884

машини та обладнання

116251

118622

0

0

116251

118622

7254

7254

0

0

7254

7254

0

0

0

0

0

0

інші

4378

5092

0

0

4378

5092

2. Невиробничого
призначення:

11764

13491

0

0

11764

14556

будівлі та споруди

10701

13491

0

0

10701

13491

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

1063

1065

0

0

1063

1065

117007

116198

0

0

117007

116198

транспортні засоби
земельні ділянки

інші
Усього

Опис Н/Д

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн)

0

0

Статутний капітал (тис. грн.)

72635

72635

0

0

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)
Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв проведено вiдповiдно до рiшення Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2001р. № 485

Висновок

Вартiсь чистих активiв ПрАТ "Львiвський локомотиворемонтний завод" бiльша вiд
статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами

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

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

0

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

0

X

X

Опис:

Н/Д

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції*

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ремонт
колiсних пар

827

61703

76

827

61573

77

2

Ремонт
тягових
двигунiв

178

30335

16

170

28945

16

3

Ремонт
допомiжних
машин

67

5285

6

68

5549

6

4

Ремонт ТРС

11

69991

1

11

70229

1

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.**)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.**)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

60.4

2

Фонд оплати працi

26.8

3

нарахування на фонд оплати
працi

9.14

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
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**

УкрЗахiд Аудит
20833340
м.Львiв,вул
I.Рутковича 7
0541 05.04.2016
69 н/д н/д н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого
Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

03.04.2018
03.04.2018

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
03.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту

02.04.2018
03.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

01.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
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**

УкрЗахiд Аудит
20833340
м.Львiв,вул
I.Рутковича 7
0541 06.04.2016
69 н/д н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого
Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
30.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
01.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту

01.01.2018
03.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

03.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Львiвський локомотиворемонтний завод»
Адресат аудиторського висновку:
Загальнi збори акцiонерiв, керiвництво ПрАТ «Львiвський локомотиворемонтний завод».
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва: Приватне акцiонерне товариство «Львiвський локомотиворемонтний завод».
Код ЄДРПОУ: 00740599.
Мiсцезнаходження: 79018, Україна, Львiвська область, мiсто Львiв, Залiзничний р-н, вулиця Залiзнична, будинок
1«А».
Державну реєстрацiю ТОВАРИСТВА проведено 28.04.2001 р., запис у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб
та фiзичних осiб-пiдприємцiв за № 1 415 120 0000 011133 згiдно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, сформованого станом на 15.01.2015 р. за № 19899867.
Основнi види дiяльностi, якi здiйснює ТОВАРИСТВО:
- 28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв;
- 30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв та рухомого складу;
- 86.21 Загальна медична практика;
- 55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;
- 33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв;
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря.
Звiт щодо фiнансової звiтностi (висловлення думки щодо формування повного комплекту фiнансової звiтностi)
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Львiвський локомотиворемонтний
завод» (у подальшому – ТОВАРИСТВО), що додається, яка включає баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31
грудня 2016 р., звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, звiт про рух грошових коштiв (за
непрямим методом) за 2016 рiк, звiт про власний капiтал за 2016 рiк, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016
рiк, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки ТОВАРИСТВА.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi, що складена у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного ними
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в якостi нацiональних згiдно з рiшенням Аудиторської палати України
вiд 29.12.2015 р. № 320/1, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 “Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi”, 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, 706 “Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”. Цi стандарти, а також iншi нормативнi документи вимагають
вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттi
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ТОВАРИСТВА. Аудит включає також оцiнку

вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
фiнансової звiтностi.
Перевiрцi пiдлягали: установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю, свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй,
фiнансова звiтнiсть за 2016 р., головна книга, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку.
Достовiрнiсть та повнота фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА встановлювались шляхом перевiрки наявностi, а
одночасно вiдсутностi, суттєвих розбiжностей мiж даними первинних документiв, аналiтичного облiку та статтями i
показниками фiнансової звiтностi.
Виходячи з сутностi аудиту та вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, а також характеру робiт можлива ймовiрнiсть
того, що в ходi перевiрки будь-якi суттєвi невiдповiдностi можуть бути не виявленi, за що аудитор не несе
вiдповiдальностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Пiдставою для виявлення умовно-позитивної думки є незгода з керiвництвом ТОВАРИСТВА щодо вiдповiдностi
фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з питань, якi наведенi нижче:
- повна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань ТОВАРИСТВА була проведена згiдно наказiв № 672-ОД вiд 29.09.2016 р.
“Про проведення iнвентаризацiї основних фондiв, нематерiальних активiв за 2016 рiк” та № 700-ОД вiд 30.09.2016 р.
“Про проведення iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв, розрахункiв за 2016
рiк”. Ми не можемо пiдтвердити достовiрнiсть вiдображення результатiв проведеної iнвентаризацiї в облiку та у
фiнансовiй звiтностi, оскiльки дата її проведення передує датi призначення нас аудиторами ТОВАРИСТВА.
Втiм, зазначення вiдхилення не мають суттєвого впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть ТОВАРИСТВА.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi
“Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що
минув на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в редакцiї, що офiцiйно
оприлюднена на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї
1. Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам ч. 3 ст.
155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV (чистi активи ТОВАРИСТВА станом на звiтну дату
складають 130 230 тис. грн., а розмiр статутного капiталу 72 635 тис. грн.).
2. Вiдповiдно до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть» пiд час здiйснення аудиту суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом
з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
3. Органами управлiння ТОВАРИСТВА є: вищий орган ТОВАРИСТВА; наглядова рада; виконавчий орган
(правлiння); ревiзiйна комiсiя. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ТОВАРИСТВА вищий
орган ТОВАРИСТВА обирає ревiзiйну комiсiю.
Система корпоративного управлiння ТОВАРИСТВОМ вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi
товариства” вiд 17.09.2008 р. № 514-VI.
4. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiднiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»
аудиторський ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора
iдентифiкований та оцiнений як низький та складається з: властивого ризику (низький рiвень), ризик контролю
(низький рiвень) та ризик невиявлення (низький рiвень).
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли б вплинути на
фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до значної змiни вартостi його
цiнних паперiв
За результатами аудиту встановлено iнформацiю про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути
на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
визначених ст. 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”:
27.01.2016 р. вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 р. № 200 "Про утворення публiчного
акцiонерного товариства "Українська залiзниця", 100 % акцiй ТОВАРИСТВА внесенi до статутного капталу ПАТ
"Українська залiзниця". На виконання постанови № 200 Мiнiстерством iнфраструктури України передано акцiї
ТОВАРИСТВА загальною кiлькiстю 290 541 200 шт. номiнальною вартiстю 0,25 грн кожна, що складає 100 %
статутного капiталу ТОВАРИСТВА, ПАТ "Укрзалiзниця".
10.02.2016 р. повноваження членiв наглядової ради, Прудиус Ю. С., Куницький В. В., Гламазда Н. М., Груник I. С.,
Олiшкевич А. Є., Лазар О. М., Стаяченко О. Л. припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016
р. (протокол № 6).
10.02.2016 р. Бобрик В. I., Бужор О. Я., Буковський А. В., Журавський В. О., Марiна О. Ю., Озеран С. Б., призначенi
на посаду членiв Наглядової ради рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння
ТОВАРИСТВА) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6).
10.02.2016 р. повноваження голови ревiзiйної комiсiї, Токарєва Г. В., членiв ревiзiйної комiсiї, Питкевич I. Ф., Бiлячат
I. Й., припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6).

10.02.2016 р. призначенi на посаду членiв ревiзiйної комiсiї, Рябчун Т. С., Островська Г. М., Ракович Н. О., Боїла I. В.,
Гайдай С. Г. рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння ТОВАРИСТВА) вiд
10.02.2016 р. (протокол № 6).
13.04.2016 р. призначено головою наглядової ради Марiна О. Ю., секретарем наглядової ради Бобрик В. I.
25.04.2016 р. припинено повноваження заступника голови правлiння з виробництва Хатюшин М. К.
04.05.2016 р. припинено повноваження члена правлiння, Мельничука О. С. (першого заступника голови правлiння),
Олiйника В. I. (заступника голови правлiння з постачання i логiстики), Шмiгель Н. А. (заступник голови правлiння з
фiнансiв та збуту), Галелюка М. Я. (головний бухгалтер) на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ
"Укрзалiзниця" № 32 вiд 26.04.2016 р.
04.05.2016 р. призначено виконуючим обов’язки голови правлiння ТОВАРИСТВА Ярему Р. Я., членом правлiння
Рубежанського А. В. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi, на пiдставi протоколу засiдання правлiння
ПАТ "Укрзалiзниця" № 32 вiд 26.04.2016 р.
28.11.2016 р. рiшенням правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" вiд 15.11.2016 р. (протокол № 76) достроково припинено
повноваження члена наглядової ради Журакiвського В. О., Озерана С. Б., Бобрик В. I., Бужор О. Я., Буковського А. В.,
голови наглядової ради Марiної О. Ю., члена ревiзiйної комiсiї Рябчун Т. С., члена правлiння Рубежанського А. В.
28.11.2016 р. рiшенням правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" вiд 15.11.2016 (протокол № 76) членом наглядової ради обрано
Балчуна Войцеха, Рябчун Т. С., Нємцова М. М., Ткаченко Є. В., Нелюбину Н. П. як представникiв ПАТ
"Укрзалiзниця" строком на 3 роки.
27.12.2016 р. обрано Головою Наглядової ради ТОВАРИСТВА Войцеха Балчуна, секретарем Наглядової ради
Нелюбину Н. П.
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про подiї пiсля звiтної дати, якi вiдбулися до подання фiнансової
звiтностi за 2016 р.
Iнформацiї про подiї, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, але до подання фiнансової звiтностi за 2016 р. та можуть
вплинути на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА, аудитору невiдома.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма “УкрЗахiдАудит”.
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 20833340.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ: Свiдоцтво
про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0541 вiд 26.01.2001 р., термiн дiї до 24.09.2020 р.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв за реєстрацiйним номером 373.
Серiя та номер Свiдоцтва П 000373
Строк дiї Свiдоцтва з 25.03.2016 р. по 24.09.2020 р.
Телефон (факс): тел. (+0 32) 225-68-70, тел / факс (+0 32) 225-68-80.
Поштова адреса: 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7, офiс 11а.
Е-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua.
Офiцiйний сайт: www.uza-audyt.com.ua.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого АПУ: Свiдоцтво про
вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0541, вiдповiдно до рiшення АПУ вiд 26.05.2016 р. № 325/5.
Iнформацiя про аудиторiв, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi – номер, серiя, дата видачi та термiн дiї
Сертифiката аудитора:
аудитор Озеран Алла Володимирiвна, сертифiкат серiї А № 004118, виданий 28.01.2000 р., термiн дiї до 28.01.2019 р.
аудитор Озеран Володимир Олександрович, сертифiкат серiї А № 003519, виданий 25.06.1998 р., термiн дiї до
25.06.2017 р.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Аудиторською фiрмою “УкрЗахiдАудит” згiдно з договором № БУХ-001/17 вiд 03.02.2017 р. проведена перевiрка
фiнансової звiтностi за 2016 р. Роботи були розпочатi 03 лютого 2017 р. та закiнченi 21 лютого 2017 р., про що
складений акт приймання-здачi виконаних робiт.
Фiнансовi звiти наведенi у додатках.
Аудиторський висновок вiддруковано у трьох примiрниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третiй –
ВИКОНАВЦЮ.
Аудитор (сертифiкат серiї А № 004118) А. В. Озеран
Генеральний директор,
аудитор (сертифiкат серiї А № 003519) В. О. Озеран
м.п.
Аудиторський висновок наданий 21 лютого 2017 року
Вих. № 33 м. Львiв
Фактичне мiсцезнаходження офiсу Аудиторської фiрми «УкрЗахiдАудит»: 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7, офiс 11а.
н/д
н/д
н/д

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

0

0

2

2015

0

0

3

2014

0

0

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

6

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

0

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Н/Д

Н/Д
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтетеiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетеiв не створено

Н/Д

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Н/Д

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Н/Д

X

Ні

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Н/Д

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:

так, введено
посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Н/Д

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Ні

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Н/Д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Н/Д

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились

Ні

X
X
X

Інше (запишіть)

Н/Д

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Н/Д

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Н/Д

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

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) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 05.04.2016 ; яким органом управління прийнятий:
Н/Д
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Н/Д
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
Н/Д

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Львiвський локомотиворемонтний завод"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00740599

за КОАТУУ 4610136300

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

30.20

1255

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

м.Львiв,вул.Залiзнична 1

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

4237

4640

первісна вартість

1001

5172

5825

накопичена амортизація

1002

935

1185

Незавершені капітальні інвестиції

1005

6704

5972

Основні засоби:

1010

117007

116198

первісна вартість

1011

448460

455904

знос

1012

331453

339406

Інвестиційна нерухомість:

1015

122

119

первісна вартість

1016

534

534

знос

1017

412

415

Довгострокові біологічні активи:

1020

первісна вартість

1021

I. Необоротні активи

накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

1022

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

128463

133435

Запаси

1100

51511

76607

Виробничі запаси

1101

35884

42709

Незавершене виробництво

1102

15090

30971

Готова продукція

1103

534

2927

Товари

1104

3

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

74678

31988

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

561

1022

з бюджетом

1135

3623

3431

у тому числі з податку на прибуток

1136

3150

2936

з нарахованих доходів

1140

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

415

1709

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

7855

6750

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

7855

6636

Витрати майбутніх періодів

1170

16

10

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

393

262
6244

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

1282

3634

Усього за розділом II

1195

139941

125151

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

1200

Баланс

1300

268404

258586

0
На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

72635

72635

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

46616

47775

Додатковий капітал

1410

20452

20384

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

2427

2427

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

21514

-12991

Неоплачений капітал

1425

()

()

()

Вилучений капітал

1430

()

()

()

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

163644

130230

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

743

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

743

Цільове фінансування

1525

351

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

353

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

1094

353

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

за товари, роботи, послуги

1615

90284

98594

за розрахунками з бюджетом

1620

8846

4077

за у тому числі з податку на прибуток

1621

за розрахунками зі страхування

1625

1527

1027

за розрахунками з оплати праці

1630

2812

3524

за одержаними авансами

1635

26

20091

за розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1690

171

308

Усього за розділом IІІ

1695

10366

128003

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

268404

258586

382

Примітки

Н/Д

Керівник

Ярема Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Галелюка Марiя Ярославiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Львiвський локомотиворемонтний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00740599

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

17324

284789

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

( -179390 )

( -239169 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

()

( 45620 )

Валовий:
прибуток

2090

-66

збиток

2095

()

()

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

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

4131

2904

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

( -33945 )

( -34528 )

Витрати на збут

2150

( -823 )

( -959 )

Інші операційні витрати

2180

( -11732 )

( -8807 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

()

()

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

()

()

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

4230
( -42435 )

()

23
53

47

2250

()

( 3550 )

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

( -6 )

( -4 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

( -42388 )

()

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

6244

-486

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

( -36144 )

()

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

2941

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

2941

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

33203

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

746

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

2941

260

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

132237

169712

Витрати на оплату праці

2505

64202

64051

Відрахування на соціальні заходи

2510

14130

24102

Амортизація

2515

8434

8591

Інші операційні витрати

2520

23612

20617

Разом

2550

242615

287073

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

290541200

290541200

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.12440

0.00089

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Н/Д

Керівник

Ярема Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Галелюка Марiя Ярославiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Львiвський локомотиворемонтний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00740599

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

н/д

Керівник

Ярема Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Галелюка Марiя Ярославiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Львiвський локомотиворемонтний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00740599

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

42388

746

X

8591

361

426

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

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

3522

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

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

X

X

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

34583

37316

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення)

3553

8434

1432

38

47

5837

25096

42690

X

20958

59765

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

19335

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

6

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

3890

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

5543

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

3561

8310

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

4769

4125

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

500

707

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

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

79

257
2352

578
5965
46989

6404

712

1486

3567

137

29

Сплачений податок на прибуток

3580

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

5508

44921

35

X

2068

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:

3255

X

X

()

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

5327

X

4626

115

5327

4741

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

146

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

153827

Сплату дивідендів

3355

X

X

1079

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

3550

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

146

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

327

Залишок коштів на початок року

3405

7855

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

X

23

1391

X
35997
4183

X

3672

1432
6750

X

7855

Примітки

н/д

Керівник

Ярема Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Галелюка Марiя Ярославiвна

X

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський
локомотиворемонтний завод"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00740599

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1

2

3

4

5

6

Залишок на
початок року

4000

72635

46616

20452

21514

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095

72635

46616

20452

2427

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

2941

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
7

8

Вилучений
капітал

Всього

9

10
163644

21514

16644

-36144

-36144

2941

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

Сума чистого

4220

2941

2941

-195

-52

52

-195

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

Вилучення
частки в капіталі

4275

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

Інші зміни в
капіталі

4290

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

-1782

-16

1782

-16

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

Залишок на
кінець року

4300

72635

1159

-68

47775

20384

2427

-34505

-33414

-12991

130230

Примітки

н/д

Керівник

Ярема Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Галелюка марiя Ярославiвна

