Титульний аркуш
30.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0020
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Т.в.о. Голови правл?ння
(посада)

Стадницький О.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Львiвський
локомотиворемонтний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00740599
4. Місцезнаходження: 79018, Україна, Львівська обл., Львiв, 1А
5. Міжміський код, телефон та факс: 032 234 92 27, 032 233 24 55
6. Адреса електронної пошти: info@llrz.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2020, Рiшення наглядової ради
емiтента вiд 29.04.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.lvivlrz.com

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/
або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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 станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
28.04.2011
4. Територія (область)
Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн)
72635300
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
930
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
30.20 - Виробництво залiзничних локомотивiв та рухомого складу
28.11 - Виробництво двигунiв i турбiн.
16.21 - Медична практика.
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849
2) IBAN
26009001199420
3) поточний рахунок
26009001199420
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада

Ревiзiйна комiсiя

Структура

Персональний склад

5 осiб

Буреш Франтiшек
Гутiна Марина Костянтинiвна
Асаулюк Катерина Валерiївна
----Сулима-Балян Iванна Василiвна
Сокорчук Валерiй Миколайович
Богдан Дмитро Леонiдович
Боїла Iгор Васильович

5 осiб

Правлiння

3 особи

--Стадницький Олександр Михайлович
Головащенко Олег Анатолiйович
-----

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7

член наглядової ради

Буреш Франтiшек

0

Вища

0

н/д

1

2

3

4

5

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
06.12.2019, н/
д

Опис:
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння Чеськi залiзницi i фiлiї.
Гутiна Марина
06.12.2019, н/
член наглядової ради
0
Вища
0
н/д
Костянтинiвна
д
Опис:
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: помiчник начальника Департаменту реформування та корпоративного розвитку
ПАТ <Укрзалiзниця>, юрисконсульт вiддiлу корпоративних прав та цiнних паперiв Департаменту корпоративного управлiння
ПАТ <Укрзалiзниця>, провiдний юрисконсульт вiддiлу органiзацiї корпоративного управлiння залежними пiдприємствами Департаменту
корпоративного управлiння, головний юрисконсульт вiддiлу органiзацiї корпоративного управлiння залежними пiдприємствами Департаменту
корпоративного управлiння АТ <Укрзалiзниця>; головний юрисконсульт вiддiлу реалiзацiї прав єдиного власника Департаменту управлiння
корпоративними правами та забезпечення дiяльностi правлiння АТ <Укрзалiзниця>.
Асаулюк Катерина
12.02.2020, н/
член наглядової ради
0
Вища
0
н/д
Валерiївна
д
Опис:
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер з органiзацiї та нормування працi 1 категорiї служби органiзацiї працi,
заробiтної плати i структур управлiння регiональної фiлiї "Пiвденно-Захiдна залiзниця", провiдний iнженер вiддiлу професiйного добору персоналу
Департаменту управлiння персоналом та соцiальної полiтики, начальник вiддiлу пошуку та адаптацiї персоналу Департаменту розвитку персоналу
та кадрової полiтики.
Сулима-Балян Iванна
12.02.2019, н/
член ревiзiйної комiсiї
0
Вища
0
н/д
Василiвна
д
Опис:
н/д
Сокорчук Валерiй
18.11.2019, н/
член ревiзiйної комiсiї
0
Вища
0
н/д
Миколайович
д
Опис:
н/д

член ревiзiйної комiсiї
6

0

н/д

18.11.2019, н/
д

Боїла Iгор Васильович

0

Вища

0

н/д

18.11.2019, н/
д

Стадницький Олександр
Михайлович

0

Вища

0

н/д

26.12.2018, н/
д

Головащенко Олег
Анатолiйович

0

Вища

0

н/д

23.01.2019, н/
д

Опис:
н/д
член правлiння

9

Вища

Опис:
н/д
т.в.о. голови правлiння

8

0

Опис:
н/д
член ревiзiйної комiсiї

7

Богдан Дмитро Леонiдович

Опис:
н/д

Посада
1
Член наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Т.в.о. голови пралiння
Член правлiння

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Від
Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
Кількіст загальної
особи або повне найменування
ь акцій
кількості
Прості іменні
Привілейовані іменні
юридичної особи
(шт.)
акцій (у
відсотках)
2
3
4
5
6
Буреш Франтiшек
0
0
0
0
Гутiна Марина Костянтинiвна
0
0
0
0
Асаулюк Катерина Валерiївна
0
0
0
0
Сулима-Балян Iванна Василiвна
0
0
0
0
Сокорчук Валерiй Миколайович
0
0
0
0
Богдан Дмитро Леонiдович
0
0
0
0
Боїла Iгор Васильович
0
0
0
0
Стадницький Олександр Михайлович
0
0
0
0
Головащенко Олег Анатолiйович
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Винагороди, компенсацiї, якi виплачуються посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення,
передбаченi контрактами, що заключенi з такими посадовими особами.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Відсоток акцій
Ідентифікаційн
(часток, паїв), які
ий код
Найменування юридичної
належать
юридичної
особи засновника та/або
Місцезнаходження
засновнику та/або
особи
учасника
учаснику (від
засновника
загальної
та/або учасника
кількості)
03150, Україна, Київська обл.,
АТ "Укрзалiзниця"
40075815
100
Київ, Гедройця, 5
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
Усього

100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство у довгостроковiй перспективi керується Стратегiчним планом розвитку ПрАТ
"ЛЛРЗ" на 2014-2020 роки, вiдповiдно до якого планується за рахунок енергозберiгаючих
заходiв, впровадження нових технологiй, освоєння нових видiв продукцiї, кадрової полiтики,
iнших заходiв, пiдвищити показники виробничої дiяльностi пiдприємства, а саме:
-збiльшення обсягiв послуг з ремонту тягового рухомого складу з 31 одиницi у 2014 роцi до 35
одиниць у 2020 роцi;
-збiльшення обсягiв послуг з ремонту колiсних пар з 1053 одиниць у 2014 роцi до 1380 одиниць
у 2020 роцi;
-збiльшення обсягiв послуг з ремонту тягових двигунiв з 672 одиниць у 2014 роцi до 790
одиниць у 2020 роцi;
-збiльшення обсягiв послуг з ремонту допомiжних електричних машин з 572 одиниць у 2014
роцi до 700 одиниць у 2020 роцi;
2. Інформація про розвиток емітента
За звiтний перiод загальна сума отриманих доходiв ПрАТ <ЛЛРЗ> склала 333269 тис. грн., з
них:
дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг 317628 тис.грн.
iншi операцiйнi доходи
15118 тис.грн.
iншi доходи
523 тис.грн.
Фiнансовий результат вiд господарської дiяльностi ПрАТ <ЛЛРЗ> - прибуток в сумi 510 тис.грн.
ПрАТ <ЛЛРЗ> за звiтний перiод рiк сплатило 94665 тис. грн. податкiв та обов'язкових платежiв,
з них:
податок па додану вартiсть - 37672 тис.грн, єдиний соцiальний внесок - 26760 тис.грн.. податок
на доходи фiзичних осiб - 22164 тис.грн., плата за землю -4827 тис.грн, податок на нерухоме
майно,вiдмiнне вiд земельної дiлянки - 454 тис.грн., вiйськовий збiр - 1847 тис.грн., iншi
податки - 941 тис.грн.
На балансi Товариства станом на 31.12.2019 року знаходяться основнi засоби та нематерiальнi
активи:
первiсною вартiстю
444532 тис.грн.

зi зносом
350929 тис.грн.
залишковою вартiстю
93603 тис.грн.
в тому числi (залишкова вартiсть):
будинки, споруди та передавальнi пристрої
67219 тис.грн.
машини та обладнання
18160 тис.грн.
транспортнi засоби
953 тис.грн.
iнструменти прилади, iнвентар
2694 тис.грн.
iншi основнi засоби
569 тис.грн.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
0 тис.грн.
нематерiальнi активи
4008 тис.грн.
Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2019 року складає 25024 тис. грн.,
сума кредиторської заборгованостi на кiнець 2019 року -232098 тис. грн.
За звiтний перiод на рiшення про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2018 рiк не
приймалось, оскiльки у 2018 роцi пiдприємство отримало фiнансовий результат - збиток в сумi
29281 тис.грн.
Станом на 31.12.2019 зобов'язання, шодо сплати дивiдендiв акцiонерам Товариства, вiдсутнi.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У 2019 роцi пiдприємством не здiйснювалось укладення деривативiв, вчинення правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
У 2019 роцi пiдприємством не здiйснювалось укладення деривативiв, вчинення правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
У 2019 роцi пiдприємством не здiйснювалось укладення деривативiв, вчинення правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Згiдно ст.ЗЗ Закону України <Про акцiонернi товариства>
питання затвердження Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено
до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства <Львiвський локомотиворемонтний завод> кодекс
корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим. посилання на власний кодекс
корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного правлiння не наводиться,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

річні
X

позачергові

17.10.2019
100
Про затвердження висновку ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЛЛРЗ" по результатам
спецiальної перевiрки. Рiшення прийнято до вiдома.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові

29.03.2019
100
Про вчинення значного правочину. Вiдповiдно до рiшення, укладено договiр з
ПАТ "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" щодо капiтального ремонту
електровозу управлiння тягового агрегату ПЄ2У та двох моторних думпкарiв.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

27.03.2019
100
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - з АТ
"Укрзалiзниця" з граничною сукупною вартiстю 693 млн.грн. Рiшення прийнято
до керiвництва в роботi.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові

05.03.2019
100
Про вчинення значного правочину. Вiдповiдно до рiшення, укладено договiр з
ПрАТ "Металургiйний комбiнат "АЗОВСТАЛЬ" щодо капiтального ремонту
електровозiв ВЛ8.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

річні
X

позачергові

17.10.2019
100
Про затвердження висновку ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЛЛРЗ" по результатам
спецiальної перевiрки. Рiшення прийнято до вiдома.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові

18.11.2019
100
Про формування складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЛЛРЗ". Рiшення прийнято до
вiдома.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

річні
X

позачергові

05.12.2019
100
Про формування складу наглядової ради ПрАТ "ЛЛРЗ". Рiшення прийнято до
вiдома.

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

Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (зазначити)

Ні
X

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?

Так

Ні
X
X
X

Так

Ні
X
X
X

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

X
X
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так

Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Буреш Франтiшек
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Гутiна Марина Костянтинiвна
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Асаулюк Катерина Валерiївна
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X
X
X

рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом

Так
X

Ні

внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

X
X
X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Кiлькiсний склад
правлiння товариства до 3
осiб: голова правлiння та
члени правлiння.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
До компетенцiї правлiння належить:
1) органiзацiя виконання рiшень та рекомендацiй загальних
зборiв, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї, забезпечення
вiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам законодавства;
2) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi,
фiнансування, ведення облiку та звiтностi, участi у господарських
товариствах, придбання пакетiв акцiй iнших акцiонерних
товариств;
3) прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про
здiйснення iнвестицiй та/або додаткових внескiв у статутнi
(складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб, акцiонером
(засновником, учасником) яких є товариство, про вступ
товариства до складу акцiонерiв (засновникiв, учасникiв), про
припинення участi в юридичних особах, акцiонером
(засновником, учасником) яких є товариство, вирiшення всiх
питань та реалiзацiя всiх прав, що випливають з володiння
товариством корпоративними правами, якщо iнше не
передбачено законодавством та цим Статутом;
4) розроблення (пiдготовка) та надання наглядовiй радi проектiв
основних напрямiв та перспективних планiв (програм)
товариства, звiтiв про виконання затверджених загальними
зборами планiв та програм;

5) розроблення i затвердження поточних планiв дiяльностi
товариства;
6) надання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборiв
звiтiв про дiяльнiсть правлiння, голови та членiв правлiння;
7) складання та розробка стратегiї розвитку товариства,
iнвестицiйних планiв (програм), рiчного фiнансового плану
товариства, рiчної фiнансової звiтностi товариства та подання їх
на погодження наглядовiй радi й на затвердження загальним
зборам пiсля погодження наглядовою радою;
8) забезпечення складання та надання наглядовiй радi товариства
квартальних та рiчних звiтiв товариства;
9) попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї
загальних зборiв i наглядової ради, та пiдготовка у зв'язку з цим
вiдповiдних матерiалiв;
10) забезпечення формування фондiв, необхiдних для проведення
товариством статутної дiяльностi;
11) прийняття рiшення про створення постiйно дiючих
рад/комiтетiв товариства, визначення порядку їхньої дiяльностi,
призначення їхнiх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
12) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує еквiвалент 100 000 (сто тисяч) доларiв
США, але не бiльше еквiвалента 200 000 (двiстi тисяч) доларiв
США за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
вчинення такого правочину;
13) затвердження внутрiшнiх документiв товариства, у тому числi
тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть
товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї
загальних зборiв та наглядової ради;
14) встановлення форм, системи i порядку оплати працi та
матерiального стимулювання працiвникiв товариства згiдно з
вимогами законодавства, визначення розмiрiв посадових окладiв
працiвникiв товариства з урахуванням обмежень, встановлених
законодавством та цим Статутом;
15) забезпечення розробки органiзацiйної структури товариства i
штатного розпису товариства, подання їх на погодження
наглядовiй радi товариства та затвердження їх пiсля погодження
наглядовою радою товариства;
16) затвердження штатних розписiв фiлiй, представництв i

призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй i представництв;
17) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв товариства,
забезпечення виконання покладених на них завдань;
18) затвердження перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
товариства, пiсля погодження з наглядовою радою товариства;
19) затвердження облiкової полiтики товариства пiсля
погодження її загальними зборами;
20) вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до
компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Оцінка роботи
виконавчого органу
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 3
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?

Загальн

Наглядов

Виконав

Не належить

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

і збори
акціоне
рів

а рада

чий
орган

до
компетенції
жодного
органу

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
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
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про
діяльність
акціонерного
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Ні
X

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

X

Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Інше (зазначити)

Ні
X

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)

Так
X

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Акцiонерне товариство "Українська
залiзниця"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
40075815

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
290 541 200
Опис

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

---

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Вiдповiдно до статуту пiдприємства.

Дата
виникнення
обмеження

9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до статуту пiдприємства, внутрiшнiх документiв.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
У вiдповiдностi до ч.3 ст.401 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>,
аудиторською фiрмою - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Ейч Ел Бi Юкрейн>
перевiрено iнформацiю, викладену у цьому Звiтi про корпоративне управлiння. Звiт
аудиторської фiрми додається, i є невiд'ємною частиною цього Звiту про корпоративне
управлiння.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифіка
Кількість за видами акцій
Від загальної
Найменування юридичної
ційний код
Кількість акцій
Місцезнаходження
кількості акцій (у
Привілейовані
особи
юридичної
(шт.)
Прості іменні
відсотках)
іменні
особи
АТ "Українська залiзниця"
40075815
03150, Україна,
290 541 200
100
290 541 200
0
Київська обл., Київ,
Гедройця, 5
Кількість за типами акцій
Від загальної
Кількість акцій
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
кількості акцій (у
Привілейовані
(шт.)
Прості іменні
відсотках)
іменні
Усього

290 541 200

100

290 541 200

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Простi iменнi акцiї

290 541 200

72 635 300,00

Права та обов'язки
1.1.
Єдиним акцiонером товариства є ПАТ
"Укрзалiзниця", iдентифiкацiйний код 40075815, до
статутного капiталу якого внесенi 100 вiдсоткiв акцiй
товариства та яке здiйснює корпоративне управлiння
ними.
1.2.
Правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" здiйснює
функцiї вищого органу товариства в порядку,
встановленому законом, цим Статутом та внутрiшнiми
документами товариства.
1.3.
Товариство є афiлiйованою особою щодо ПАТ
"Укрзалiзниця".
1.4.
Право власностi акцiонера на акцiї товариства
пiдтверджується вiдповiдною випискою з рахунка в
цiнних паперах.
1.5.
Акцiонер товариства має право:
1)
брати участь в управлiннi товариством на
умовах, визначених законодавством, цим Статутом та
внутрiшнiми документами товариства;
2)
брати участь у розподiлi прибутку товариства
та одержувати його частку (дивiденди) в порядку i у
спосiб, що передбаченi законодавством i цим
Статутом;
3)
отримувати iнформацiю про господарську
дiяльнiсть товариства в порядку i в обсягах, визначених
законодавством i цим Статутом;
4)
у разi здiйснення товариством додаткової
емiсiї акцiй шляхом приватного розмiщення
користуватися переважним правом на придбання всiх
або частини додатково розмiщуваних акцiй товариства;
5)
у разi лiквiдацiї товариства отримувати
частину майна товариства або вартiсть частини майна
товариства в порядку, встановленому законодавством;
6)
обирати посадових осiб органiв товариства;
7)
у передбачених законодавством випадках
захищати в судовому порядку свої права, у тому числi
вимагати вiд товариства вiдшкодування збиткiв.
1.6.
Акцiонер має також iншi права, передбаченi

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Вiдсутнi

законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми
документами товариства.
1.7.
Акцiонер зобов'язаний:
1)
дотримуватися вимог цього Статуту, iнших
внутрiшнiх документiв товариства;
2)
виконувати свої зобов'язання перед
товариством;
3)
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства,
а також виконувати iншi обов?язки, визначенi
законодавством та цим Статутом.
1.8.
На вимогу акцiонера товариство в порядку,
визначеному законодавством та внутрiшнiми
документами товариства, не пiзнiше як на третiй день з
моменту отримання письмової вимоги акцiонера
зобов'язане надавати йому доступ до такої iнформацiї
та документiв:
1) цього Статуту та змiн до нього, рiчної та квартальної
фiнансової звiтностi, фiнансового плану товариства i
фiнансових планiв юридичних осiб, засновником та/або
учасником яких є товариство, та звiтiв про їх
виконання;
2) протоколiв засiдань наглядової ради, правлiння та
ревiзiйної комiсiї;
3) перелiку осiб, якi мають довiреностi на
представництво iнтересiв товариства;
4) iнших вiдомостей вiдповiдно до законодавства та
внутрiшнiх документiв товариства.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

1
11.08.2010

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
644-1/1/10

Опис

д/н

Дата
реєстрації
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA4000086458

Тип цінного
папера
5
Акція проста
бездокумента
рна іменна

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумент
арні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

7
0,25

8
290 541 2
00

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
72 635 300

10
100

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного
У звітному періоді
періоду
за
за
Інформація про виплату дивідендів
за простими привілейова за простими привілейова
акціями
ними
акціями
ними
акціями
акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну акцію,
0
0
0
0
грн.
Сума виплачених/перерахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
дивiденди не дивiденди не дивiденди не дивiденди не
виплачували виплачували виплачували виплачувалис
сь
сь
сь
ь
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
Опис

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби,
(тис. грн)
засоби (тис. грн)
усього (тис. грн)
Найменування основних
на
на
засобів
на початок
на початок
на початок на кінець
кінець
кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
90 348
86 787
0
0
90 348
86 787
будівлі та споруди
65 975
64 705
0
0
65 975
64 705
машини та обладнання
19 305
18 160
0
0
19 305
18 160
транспортні засоби
1 164
953
0
0
1 164
953
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
3 904
2 969
0
0
3 904
2 969
2. Невиробничого
3 832
2 808
0
0
3 832
2 808
призначення:
будівлі та споруди
3 149
2 514
0
0
3 149
2 514
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0

транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

0
0
0
683
94 180
н/д

0
0
0
294
89 595

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
683
94 180

0
0
0
294
89 595

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
17 344
17 442
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
72 635
72 635
Скоригований статутний капітал
72 635
72 635
(тис.грн)
Опис
Чистi активи протягом року зменшились на 0,6%, або на 902 тис.грн. Станом на
31.12.2019 року вартiсть чистих активiв менша, нiж розмiр статутного капiталу.
Висновок Внаслiдок збиткової дiяльностi пiдприємства, вартiсть чистих активiв протягом року
зменшилась, що свiдчить про погiршення фiнансового стану пiдприємства.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина
користування
Види зобов’язань
виникнення
боргу (тис.
коштами
грн)
(відсоток річних)
Кредити банку
X
0
X
у тому числі:
0
30.12.1899
0
0
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
X
0
X
випуском):
0
30.12.1899
0
0
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
кожним власним випуском):
0
30.12.1899
0
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
власним випуском):
0
30.12.1899
0
0
за векселями (всього)
X
0
X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
X
0
X
паперами) (за кожним видом):
0
30.12.1899
0
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
X
0
X
видом):
0
30.12.1899
0
X
Податкові зобов'язання
X
5 444
X
Фінансова допомога на зворотній
X
0
X
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
X
228 481
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
233 925
X

Дата
погашення
X
30.12.1899
X
X
30.12.1899
X
30.12.1899
X
30.12.1899
X
X
30.12.1899
X
30.12.1899
X
X
X
X

Опис

Станом на 31.12.2019 року зобов'язання пiдприємства
складають 233925 тис.грн.Зростання протягом року склало
31,6%.

№
з/п
1
1
2

3
4

Основні
види
продукції
2
Ремонт
локомотивiв
ремонт
тягових
двигунiв i
допомiжних
машин, iнше
в категорiї
ремонт
колiсних пар
Iншi послуги

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
12

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
у відсотках до всієї
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
у грошовій формі
виробленої
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
(тис.грн)
продукції
одиниця виміру)
продукції
4
5
6
7
8
192261
60,7
12
192261
60,7

236

39778

12,6

236

39778

12,6

663

56968

18

663

56968

18

н/д

27842

8,8

н/д

27842

8,8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
(у відсотках)
1
2
3
1
Матерiальнi витрати
49,2
2
Витрати на оплату працi
34,7
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи
7,6
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ТОВ "Ейч Ел Бi Юкрейн"
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою
відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
23731031
Місцезнаходження
01011, Україна, Київська обл., Київ,
Гусовского, 11/11 оф.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
н/д
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
Аудиторська палата України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
н/д
Факс
н/д
Вид діяльності
Проведення аудиту дiяльностi
Опис
н/д

КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Львiвський локомотиворемонтний завод"
Львівська область, Залiзничний р-н

Територія
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
Виробництво залізничних локомотивів і
діяльності
рухомого складу
Середня кількість працівників: 930
Адреса, телефон: 79018 Львiв, 1А, 032 234 92 27
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

31.12.2019

за ЄДРПОУ

00740599

за КОАТУУ

4610136300

за КОПФГ

230

за КВЕД

30.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1801001

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

4 402
6 289
( 1 887 )
1 418
94 066
435 759
( 341 693 )
114
534
( 420 )
0
0
(0)

4 008
6 228
( 2 220 )
4 499
89 595
438 304
( 348 709 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
135
20 814
0
0

0
84
19 592
0
0

1065

0

0

Код
рядка

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
120 949

0
117 778

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

70 848
34 955
30 424
5 465
4
0
0
0

87 172
43 621
42 647
898
6
0
0
0

1125

17 656

21 555

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

727
43
35
0
0
519
0
626
2
624
10
0

2 581
44
35
0
0
760
0
37 245
0
37 245
2
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
1 494
91 923

0
0
0
0
1 857
151 216

1200

0

0

1300

212 872

268 994

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

72 635
0
0
18 519
0
0
2 427
-76 139
(0)
(0)

72 635
0
0
18 723
0
0
2 453
-76 467
(0)
(0)

Код
рядка

Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1435
1495

0
17 442

0
17 344

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
17 654
17 654
0
0
0

0
0
0
0
17 725
17 725
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
17 654

0
0
0
0
0
0
0
17 725

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
116 804
2 975
0
1 468
5 076
49 382
0
0
0
1 767
0
0
304
177 776

0
110 021
5 444
0
1 425
5 153
108 783
0
0
0
1 827
0
0
1 272
233 925

1700

0

0

1800
1900

0
212 872

0
268 994

Керівник

Стадницький Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Федик Андрiй Дмитрович

КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Львiвський локомотиворемонтний завод"

Дата

31.12.2019

за ЄДРПОУ

00740599

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

1801003

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

317 628

342 112

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 301 035 )
(0)

( 315 990 )
(0)

2090

16 593

26 122

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
15 118

0
0
0
2 130

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 16 260 )
( 1 568 )
( 9 273 )

( 51 628 )
( 1 480 )
( 6 684 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

4 610

0

2195

(0)

( 31 540 )

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
512
11
0
( 2 334 )
(0)
( 1 067 )
0

0
232
1 889
0
(0)
(0)
( 4 799 )
0

2290

1 732

0

2295
2300

(0)
-1 222

( 34 218 )
5 914

2305

0

0

2350

510

0

2355

(0)

( 28 304 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
510

0
-28 304

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
164 305
Витрати на оплату праці
2505
115 940
Відрахування на соціальні заходи
2510
25 285
Амортизація
2515
7 175
Інші операційні витрати
2520
21 103
Разом
2550
333 808
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
290 541 200

За аналогічний
період
попереднього
року
4
188 030
120 858
26 076
7 459
21 851
364 274
За аналогічний
період
попереднього
року
4
290 541 200

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2605
2610

0
0,001760

0
-0,097420

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Стадницький Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Федик Андрiй Дмитрович

КОДИ
Дата
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Львiвський локомотиворемонтний завод"

за ЄДРПОУ

00740599

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2019 рік
Форма №3-н
Код за ДКУД
Стаття
1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших не грошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

Код
рядка

За звітний період

1801006

За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

1 732

0

0

35 195

3505

7 175

Х

8 144

Х

3510

131

0

841

0

3515

0

112

0

376

3520

2 878

0

2 910

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

33 102

0

16 402

0

3551

0

16 324

4 855

0

3552

0

0

0

0

3553

0

3 899

1 874

0

3554

53 680

0

14 383

0

3556

8

0

2

0

4

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:

3557

0

363

0

4 712

3560

0

3 312

9 745

0

3561

0

6 783

9 237

0

3562

2 469

0

0

1 403

3563

0

43

543

0

3564

77

0

1 498

0

3566

0

0

0

0

3567

968

0

0

130

3570

41 594

0

2 471

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

41 594

0

2 471

0

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

512

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

855
0
0

X
X
X

551
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

4 632

X

2 412

3295

0

4 975

0

2 963

3300

0

Х

0

Х

Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3305

0

Х

0

Х

3310

0

Х

0

Х

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

36 619

0

0

492

3405

626

Х

1 118

Х

3410

0

0

0

0

3415

37 245

0

626

0

Керівник

Стадницький Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Федик Андрiй Дмитрович

КОДИ

Приватне акцiонерне товариство "Львiвський
локомотиворемонтний завод"

Підприємство

Дата

31.12.2019

за ЄДРПОУ

00740599

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:

2
4000
4005

3
72 635
0

4
35 813
0

5
18 519
0

6
2 427
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-96 383
0

4010
4090
4095

0
0
72 635

0
-35 813
0

0
0
18 519

0
0
2 427

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
33 011
0

0
20 244
-76 139

0
0
0

0
0
0

0
-15 569
17 442

0

510

0

0

510

0

0

-608

0

0

-608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

-608
0

0
0

0
0

-608
0

Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
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капіталу
Сума чистого прибутку,
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відповідно до законодавства
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(цільових) фондів
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Внески учасників:
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Погашення заборгованості з
капіталу
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Викуп акцій
Перепродаж викуплених
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Анулювання викуплених
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неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. Загальна iнформацiя
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" (надалi <Компанiя>) було засноване вiдповiдно до наказу Мiнiстерства транспорту України вiд
23.04.2001 №240 шляхом перетворення державного пiдприємства "Львiвський державний
локомотиворемонтний
завод"
у
вiдкрите
акцiонерне
товариство
"Львiвський
локомотиворемонтний завод" вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15.06.1993 №210/93
"Про корпоратизацiю пiдприємств (iз змiнами i доповненнями) та перейменоване на приватне
акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" вiдповiдно до Закону України
"Про акцiонернi товариства" та є правонаступником усiх його майнових та немайнових прав та
обов'язкiв, та зареєстроване в Реєстрi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, номер запису
14151200000011133 вiд 28.04.2001р.
Реєстрацiйний код (ЄДРПОУ): 00740599
Власники Компанiї станом на 31.12.2019 року: Акцiонерне товариство "Українська залiзниця"
Мiсцезнаходження Компанiї: 79018, Україна, Львiвська область, мiсто Львiв, Залiзничний район,
вул. Залiзнична, буд. 1-А
Види дiяльностi Компанiї за КВЕД:
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.
У 2019 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв склала 930 осiб.
Звiтним перiодом для Компанiї є календарний рiк.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ <Львiвський локомотиворемонтний завод> за рiк, що закiнчився 31
грудня 2019 р. (порiвняльна iнформацiя для фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня
2020 р.), була затверджена Керiвництвом Компанiї 06.02.2020 р.
2. Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови в Українi
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається
ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що
розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем
лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних
фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi.
Пiсля значного погiршення у 2014 i 2015 роках поточна полiтична та економiчна ситуацiя в
Українi залишається нестабiльною. На тлi напружених двостороннiх стосункiв з Росiйською
Федерацiєю через роль, яка їй вiдводиться у тимчасовiй окупацiї Автономної Республiки Крим у
квiтнi 2014 року та продовженнi збройного протистояння у певних частинах Донецької та
Луганської областей (антитерористична операцiя), уряд України проводить комплекснi
структурнi реформи, якi мають на метi усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних
фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, удосконалення судової системи тощо та, в
кiнцевому пiдсумку, створення умов для економiчного зростання в країнi.
Слабкiсть нацiональної валюти гривнi (грн.), яка зазнала девальвацiї бiльш, нiж у три рази
стосовно долара США та девальвацiї у 2,5 рази стосовно євро з початку 2014 року, в поєднаннi з
обмеженнями щодо мiжнародних розрахункiв, негативним сальдо зовнiшньої торгiвлi,
триваючою нестабiльнiстю на традицiйних експортних товарних ринках країни, високим рiвнем
iнфляцiї та значним зовнiшнiм боргом є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного

середовища в Українi у найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку Мiжнародного
валютного фонду (<МВФ>) та iнших мiжнародних кредиторiв, що надала б бiльше можливостей
з макроекономiчної стабiлiзацiї та управлiння зовнiшнiм боргом, залежить вiд збереження
динамiки зазначених вище структурних реформ.
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати
вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у звiтному
перiодi. Управлiнський персонал стежить за розвитком поточної ситуацiї i, за необхiдностi,
вживає усiх можливих заходiв для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв. Подальший
негативний розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах
зовнiшньої торгiвлi може i далi егативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi
Компанiї у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.
Економiка України знаходиться на етапi розвитку та характеризується вiдносно високими
економiчними i полiтичними ризиками. Майбутня стабiльнiсть української економiки значною
мiрою залежить вiд реформ та ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, яких
вживає уряд, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Економiка, що розвивається, зазнає негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та
економiчного спаду, що спостерiгаються в iнших країнах свiту. Економiчна ситуацiя в Українi
характеризувалась нестабiльнiстю внаслiдок девальвацiї української гривнi по вiдношенню до
основних свiтових валют.
Компанiя не має активiв та зобов'язань, а також не здiйснювала операцiї на тимчасово
окупованих територiях та у зонах збройного конфлiкту на сходi України.
Компанiя не має активiв та зобов'язань, а також не здiйснювала операцiї у зонах збройного
конфлiкту на сходi України.
Остаточний вплив i наслiдки полiтичної та економiчної кризи передбачити вкрай складно, проте
вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї.
Майбутнi подiї.
Слiд враховувати ряд чинникiв, якi можуть здiйснити вплив на економiку України в 2020 роцi,
таких як запланованi глобальнi податковi реформи, необхiднiсть виплати державного боргу
МВФ.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена ??у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (<МСФЗ>) в редакцiї, затвердженiй Радою з мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (Рада з МСБО).
Дата переходу на МСФЗ - 1 сiчня 2019 р.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу первiсної собiвартостi, за винятком основних
засобiв, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю, пенсiйних зобов'язань, якi оцiнюються у
вiдповiдностi до MCБО (IAS) 19 <Виплати працiвникам>, деяких фiнансових iнструментiв, якi
оцiнюються вiдповiдно до положень МСБО (IAS) 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка>. Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (<тис. грн.>), а всi
суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя здатна
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена з використанням єдиної облiкової полiтики. Коригування
здiйснювалися для приведення у вiдповiднiсть будь-яких можливих вiдхилень в облiковiй
полiтицi.
3.2. Використання суджень, оцiнок та припущень
Вiдповiдно до МСБО 1 <Подання фiнансової звiтностi>, Компанiя облiковує i презентує операцiї
та iншi подiї у вiдповiдностi з їх сутнiстю та економiчними обставинами, а не тiльки у
вiдповiдностi з юридичною формою.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi вiд управлiнського персоналу Компанiї вимагається робити

оцiнки та припущення, якi мають вплив на суми звiтностi. Цi припущення базуються на
iнформацiї, що була доступна на дату балансу. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
даних оцiнок. Основнi оцiнки та припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела
оцiнки невизначеностi на звiтну дату, що можуть призвести до необхiдностi суттєвого
коригування балансової вартостi вiдповiдних активiв та зобов'язань у майбутньому,
представленi нижче.
Оцiнки i вiдповiднi припущення ?рунтуються на iсторичнiй iнформацiї та iнших факторах, що є
об?рунтованими. Незважаючи на те, що оцiнки i допущення керiвництва ?рунтуються на знаннi
поточної ситуацiї та операцiй Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних
оцiнок.
Оцiнки та суттєвi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Перегляд бухгалтерських
оцiнок визнається в перiодах, в яких оцiнки переглядаються, i в майбутнiх перiодах, на якi вони
мають вплив. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає оцiнки керiвництва щодо можливого впливу
економiчного середовища країни на дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Однак майбутнiй
розвиток економiчного середовища може вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Судження
Основнi засоби, закрiпленi на правi господарського вiдання
Деякi об'єкти основних засобiв були закрiпленi за Компанiєю на правi господарського вiдання.
Право господарського вiдання дозволяє володiти, користуватися i розпоряджатися майном,
окрiм дiй з розпорядження майном, якi можуть призвести до вiдчуження такого майна. Компанiя
веде окремий облiк зазначених активiв, вiльно використовує їх у своїй господарськiй дiяльностi
та несе ризик їх випадкового знищення або пошкодження. Вiдсутнi спецiальнi обмеження щодо
доходiв, отриманих вiд використання цих активiв, а Компанiя пiдтримує їх належний
функцiональний стан за власнi кошти.
Об'єкти основних засобiв, що були закрiпленi за Компанiєю на правi господарського вiдання
вiдповiдають визначенню основних засобiв, так як використовуються у господарськiй дiяльностi
протягом бiльше одного перiоду. Зазначенi об'єкти включенi до вiдповiдних груп основних
засобiв.
Зменшення корисностi основних засобiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi
активiв. Така оцiнка передбачає застосування значних суджень. Управлiнський персонал не
виявив ознак зменшення корисностi основних засобiв та, вiдповiдно, не проводив тест на оцiнку
зменшення корисностi станом на 31 грудня 2018 року.
Оцiнки
Резерв сумнiвних боргiв
Управлiнський персонал Компанiї оцiнив резерв сумнiвних боргiв, використовуючи найкращу
доступну iнформацiю щодо кредитоспроможностi її споживачiв на дату балансу. Проте
фактична можливiсть повернення дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятися вiд оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом.
Оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки по торговiй дебiторськiй заборгованостi та
чистим iнвестицiям в лiзинг
Компанiя використовує матрицю оцiночних резервiв для розрахунку ОКЗ по торговiй
дебiторськiй заборгованостi. Ставки оцiночних резервiв встановлюються в залежностi вiд
кiлькостi днiв прострочки платежу для груп рiзноманiтних клiєнтських сегментiв з аналогiчними
характеристиками виникнення збиткiв (тобто за типом та рейтингом покупцiв, забезпеченiстю
заборгованостей тощо). Первiсно в основi матрицi оцiночних резервiв лежать спостережувальнi
данi виникнення дефолтiв в попереднiх перiодах. Компанiя буде оновлювати матрицю, щоб
скоригувати минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв з урахуванням прогнозної
iнформацiї. Наприклад, якщо протягом наступного року очiкується погiршення прогнозованих
економiчних умов (наприклад, ВВП), що може призвести до зростання випадкiв дефолту у
виробничому сегментi, то iсторичний рiвень дефолту коригується. На кожну звiтну дату

спостережу вальнi данi про рiвень дефолту в поереднiх перiодах оновлюються i змiни
прогнозних оцiнок аналiзуються. Оцiнка взаємозв'язку мiж iсторичними спостережу вальними
рiвнями дефолту, прогнозованими економiчними умовами та ОКЗ є значною розрахунковою
оцiнкою. Величина ОКЗ чутлива до змiн в обставинах та прогнозованих економiчних умовах.
Минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв Компанiї та прогноз економiчних умов також
можуть не бути показовими для фактичного дефолту покупця у майбутньому. Iнформацiя про
ОКЗ по торговiй дебiторськiй заборгованостi Компанiї розкрита у Примiтках 11.
Оцiнки щодо строкiв корисного використання основних засобiв
Суттєвi оцiнки управлiнського персоналу Компанiї необхiднi для визначення майбутнiх строкiв
корисного використання основних засобiв. Фактичнi строки корисного використання можуть
вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу Компанiї.
Зобов'язання за визначеними виплатами
Вартiсть зобов'язань за визначеними виплатами та iншим виплатам по закiнченнi трудової
дiяльностi визначається з використанням актуарних припущень. Актуарнi припущення
включають припущення щодо ставок дисконтування, очiкуваного приросту заробiтної плати,
плинностi працiвникiв, коефiцiєнтiв смертностi та майбутнього приросту пенсiй, тощо.
Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату. При визначеннi вiдповiдної ставки
дисконтування управлiнський персонал Компанiї враховує вiдсотковi ставки за державними
облiгацiями через вiдсутнiсть в Українi розвиненого ринку корпоративних облiгацiй. У зв'язку iз
довгостроковим характером цих планiв такi припущення є предметом суттєвої невизначеностi.
Бiльш детальна iнформацiя викладена у Примiтцi 15.
Забезпечення
Компанiя визнала забезпечення пiд зобов'язання стосовно судових позовiв. Сума забезпечення
визначена з використанням найкращих оцiнок управлiнського персоналу стосовно майбутнiх
грошових платежiв, приведених до теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до
оподаткування, де це є доцiльним. Бiльш детальна iнформацiя викладена у Примiтцi 19.
Можливiсть реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв
Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує висока ймовiрнiсть їх реалiзацiї,
що залежить вiд формування достатнього прибутку до оподаткування у майбутньому.
Припущення щодо формування прибутку до оподаткування в майбутньому залежать вiд оцiнок
менеджмента стосовно майбутнiх грошових надходжень. Данi оцiнки залежать вiд оцiнок
майбутнiх тарифiв та обсягiв реалiзацiї послуг, цiн на матерiали та операцiйних витрат.
Судження також необхiднi для застосування податкового законодавства. Цi судження та оцiнки
являються об'єктом впливу ризикiв та невизначеностей, отже iснує ймовiрнiсть того, що змiни
обставин вплинуть на очiкування, що змiнить сумму вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань, визнаних станом на звiтну дату. В такiй ситуацiї деякi чи
всi суми визнаних вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань можуть потребувати
коригування, результатом якого стане збiльшення чи зменшення чистого прибутку.
Сума податкових збиткiв на 31 грудня 2019 р., перенесених Компанiєю на майбутнi перiоди,
становить
110 599 тис.грн. Данi збитки можуть бути використанi у майбутньому для залiку
проти оподатковуваного прибутку. Крiм того за рахунок вiдмiнностей мiж П(с)БО, на яких ?
рунтується податкова звiтнiсть, та МСФЗ виникли вiдстроченi податковi активи, стосовно яких
Компанiя прийшла до висновку, що вона не може їх визнати, так як вiдсутня впевненiсть щодо
можливостi їх реалiзацiї. Бiльш детальна iнформацiя про податок на прибуток наводиться у
Примiтцi 27.
3.3. Основнi принципи облiкової полiтики
Перерахунок операцiй в iноземних валютах
Функцiональною валютою та валютою представлення фiнансової звiтностi Компанiїє українська
гривня. Це валюта основного економiчного середовища, в якому Компанiя здiйснює свою
дiяльнiсть. Операцiї, вираженi у валютi, що вiдрiзняється вiд функцiональної валюти (iноземнiй
валютi), первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом на дату операцiї, встановленим

Нацiональним Банком України (<НБУ>), що вважається переважаючим на ринку. Монетарнi
активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним
курсом НБУ, що дiє на звiтну дату.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за первiсною вартiстю в iноземнiй валютi перераховуються
в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним
курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi. Усi реалiзованi та нереалiзованi
прибутки та збитки, якi виникають внаслiдок курсових рiзниць включаються до складу звiту про
сукупний дохiд за перiод.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за iсторичною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву пiд знецiнення.
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат,
понесених на придбання та налаштування спецiального програмного забезпечення.
Амортизацiя нематерiальних активiв з визначеним строком корисного використання
нараховується за лiнiйним методом протягом строку їх корисного використання i
вiдображається у звiтi про прибутки i збитки. Строки корисного використання нематерiальних
активiв варiюються вiд 1 року до 5 рокiв.
Основнi засоби
Компанiя прийняла модель переоцiнки для вiдображення вартостi основних засобiв.
Основнi засоби вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за їх переоцiненою вартiстю, яка
становить справедливу вартiсть на дату переоцiнки (переходу на МСФЗ), здiйсненої
професiйними експертами з оцiнки, за вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої
амортизацiї та наступних накопичених збиткiв вiд знецiнення.
За вiдсутностi ринкової iнформацiї, справедлива вартiсть спецiалiзованих об'єктiв основних
засобiв визначається на основi залишкової вартостi замiщення. Справедлива вартiсть iнших
основних засобiв визначається виходячи з ринкової iнформацiї щодо сум, за якi такi активи
можуть бути обмiнянi мiж зацiкавленими та обiзнаними покупцем i продавцем на загальних
засадах на дату оцiнки. До переоцiнки основнi засоби вiдображалися за собiвартiстю або
доцiльною вартiстю, визначеною на дату переходу на МСФЗ (далi - <собiвартiсть>), за винятком
витрат на обслуговування, зменшену на накопичену амортизацiю i накопичене зменшення
корисностi. Така собiвартiсть включає вартiсть замiни частини основних засобiв у разi
задоволення критерiїв визнання у якостi основних засобiв.
Переоцiнка здiйснюється з достатньою регулярнiстю, щоб запобiгти iснуванню значних
розбiжностей мiж балансовою та справедливою вартiстю на дату фiнансової звiтностi. Будь-яка
накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з первiсної вартостi активу, а чиста
вартiсть коригується до переоцiненої вартостi активу.
Зростання вартостi основних засобiв за рахунок переоцiнки вiдображається як збiльшення
резерву переоцiнки в капiталi, за винятком сторнування ранiше списаних пiд час переоцiнок
сум, якi вiдносяться до даного конкретного об'єкту, i якi ранiше було визнано як витрати. В
такому випадку збiльшення вартостi визнається як дохiд у звiтi про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд в межах попередньої уцiнки. Зменшення балансової вартостi внаслiдок
переоцiнки цих основних засобiв визнається у складi витрат у розмiрi, який перевищує суму
резерву переоцiнки (якщо такий є), створеного в результатi попереднiх переоцiнок даного
активу. Зменшення вiдображається безпосередньо в капiталi у складi резерву переоцiнки у
розмiрi наявної дооцiнки, що стосується даного активу.
При подальшому продажу або вибуттi переоцiнених основних засобiв вiдповiдний залишок
переоцiнки у резервi переоцiнки списується безпосередньо до нерозподiленого прибутку.
При визнаннi, об'єкти основних засобiв подiляються на компоненти, якi представляють собою
об'єкти зi значною вартiстю, якi можуть амортизуватись окремо. Вартiсть капiтальних ремонтiв
також вiдображається у розрiзi компонентiв основного засобу. Бiльшiсть запасних частин та

резервного обладнання визнаються як активи, коли очiкуваний термiн їх використання складає
бiльш нiж один звiтний перiод.
Витрати на ремонти та технiчне обслуговування визнаються в тому перiодi, в якому були
понесенi. Суттєвi капiтальнi ремонти та модернiзацiї капiталiзуються, а замiненi об'єкти
виводяться з експлуатацiї. Прибутки та збитки, що виникають при виведеннi основних засобiв з
експлуатацiї вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд в тому перiодi, в якому вони були
понесенi.
Оцiнка залишкових строкiв корисного використання проводиться на регулярнiй основi з
щорiчним переглядом для бiльшостi об'єктiв. Змiни до оцiнок облiковуються достроково.
Амортизацiя починає нараховуватися з дати, коли об'єкт готовий до експлуатацiї. Земля, як
об'єкт основних засобiв, не амортизується.
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом протягом визначеного строку корисного
використання, який наведено в таблицi:
Група основних засобiв
Строк корисного використання
Будiвлi, споруди та iнфраструктура
9-80 рокiв
Земляне полотно та верхня будова колiї
6-83 рокiв
Машини, обладнання, iнструменти та iншi основнi засоби
3-30 рокiв
Транспортнi засоби
3-18 рокiв
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в
майбутньому не очiкується отримання економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї
певного активу. Прибуток або збиток, що виникає в результатi припинення визнання активу
(розрахований як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю
активу), включається до звiту про сукупний дохiд у звiтному роцi, в якому визнання активу було
припинене.
Об'єкти соцiальної iнфраструктури
До складу основних засобiв включенi об'єкти соцiальної iнфраструктури та iншi невиробничi
активи (так званi <соцiальнi активи>). На думку керiвництва, витрати, понесенi у зв'язку з
придбанням або будiвництвом таких активiв, мають право визнаватися як активи на тiй пiдставi,
що такi витрати можуть опосередковано вплинути на надходження грошових коштiв та їхнiх
еквiвалентiв Компанiї через зменшення витоку грошових коштiв, пов'язаних, головним чином, з
витратами на виплату заробiтної плати. По сутi такi невиробничi активи використовуються
Компанiєю для надання благ своїм працiвникам додатково до заробiтної плати у грошовiй
формi.
Незавершене будiвництво
Об'єкти незавершеного будiвництва капiталiзуються як окремий компонент основних засобiв.
При завершеннi будiвництва вартiсть переноситься у вiдповiдну групу основних засобiв.
Незавершене будiвництво не амортизується.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
корисностi активу. За наявностi таких ознак чи необхiдностi проведення щорiчного тестування
на предмет знецiнення, Компанiя визначає очiкувану вартiсть вiдшкодування активу. Очiкувана
вартiсть вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу або
групи активiв, що генерують грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю та вартостi
використання активу, окрiм випадкiв, коли актив не генерує грошовi потоки, якi значною мiрою
є незалежними вiд грошових потокiв, що їх генерують iншi активи або групи активiв. У
випадках, коли балансова вартiсть активу перевищує його очiкувану вартiсть вiдшкодування,

вважається що кориснiсть активу зменшилась i його балансова вартiсть списується до очiкуваної
вартостi вiдшкодування.
При оцiнцi вартостi використання активу очiкуванi потоки грошових коштiв дисконтуються до
їх теперiшньої вартостi iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, пов'язанi з таким активом.
Збитки вiд зменшення корисностi активiв, якi не були переоцiненi, що використовуються в
операцiйнiй дiяльностi, визнаються у звiтi про сукупний дохiд. Проте, збиток вiд зменшення
корисностi щодо активу, який було переоцiнено, визнається безпосередньо проти будь-якої
дооцiнки активу в межах, що не перевищує суму такої дооцiнки, визнаної для цього активу.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення
корисностi активу визнаний у попереднi перiоди, вже не iснує або зменшився. При наявностi
таких ознак, вартiсть вiдшкодування активу переоцiнюється.
Попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу сторнується, тiльки при
наявностi змiн в оцiнках використаних для визначення вартостi вiдшкодування активу з
моменту, коли останнiй збиток вiд зменшення корисностi був визнаний. У такому випадку
балансова вартiсть активу збiльшується до вартостi його вiдшкодування. Збiльшена балансова
вартiсть активу не може перевищувати балансову вартiсть активу, що була б визначена за
мiнусом амортизацiї, якщо збитки вiд зменшення корисностi не були б визнанi в попереднiх
роках. Сторнування збиткiв вiд зменшення корисностi активiв вiдображається в звiтi про
фiнансовi результати. Внаслiдок такого сторнування амортизацiйнi вiдрахування коригуються в
наступних перiодах для того щоб розподiлити переоцiнену балансову вартiсть активу, за
мiнусом залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом залишкового перiоду його
корисного використання.
Запаси
Запаси, в бiльшiй мiрi, складаються з запасних частин, матерiалiв, iнструментiв та пального.
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як розрахункова цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi
за вирахуванням розрахункових витрат на продаж. Собiвартiсть розраховується за методом
ФIФО: <собiвартiсть перших за часом надходжень запасiв>.
Витрати на позики
Витрати на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, включаються до вартостi цього активу, в iншому випадку витрати на
позики вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, коли вони були понесенi.
Квалiфiкований актив - це актив, який потребує значних затрат часу для пiдготовки його до
використання за призначенням або реалiзацiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають в себе кошти на банкiвських рахунках, депозити до
запитання, готiвковi кошти та короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї зi строком погашення
до трьох мiсяцiв чи менше, якi в будь-який час можна обмiняти на визначену суму грошових
коштiв i якi не мають значного ризику змiни вартостi.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi
кошти та їх еквiваленти, як зазначено вище, за вирахуванням вартостi непогашених банкiвських
овердрафтiв.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи при первiсному визнання класифiкуються як оцiнюванi в подальшому за
амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (IСД) та за
справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Класифiкацiя фiнансових активiв пiд час первiсного визнання залежить вiд характеристик
передбачених договором грошових потокiв по фiнансовому активу та бiзнес-моделi, яка
застосовується Компанiєю для управлiння даними активами.

За винятком торгової дебiторської заборгованостi, яка не мiстить значного компоненту
фiнансування, Компанiя первiсно оцiнює фiнансовi активи за справедливою вартiстю,
збiльшеною в випадку фiнансових активiв, якi оцiнюються не за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, на суму витрат за угодою. Торгова дебiторська заборгованiсть, яка не
мiстить значний компонент фiнансування, оцiнюється за цiною угоди, визначеною у
вiдповiдностi дл МСФЗ 15 (див.облiкову полiтику у роздiлi <Виручка за договорами з
покупцями>).
Для того, щоб фiнансовий актив можно було класифiкувати та оцiнювати за амортизованою
вартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, необхiдно щоб договiрнi
умови цього активу обумовлювали отримання грошових потокiв, якi є <Виключно платежами в
рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу>. Така
модель має назву SPPI-теста та здiйснюється на рiвнi кожного iнструменту.
Бiзнес-модель, що використовується Компанiєю для управлiння фiнансовими активами, описує
спосiб, за допомогою якого Компанiя управляє своїми фiнансовими активами з метою
генерування грошових потокiв. Бiзнес-модель компанiї визначає, чи будуть грошовi потоки
наслiдком отримання передбачених договором грошових потокiв, продажу фiнансових активiв
або того й iншого.
Наступна оцiнка
З метою подальшої оцiнки фiнансовi активи класифiкуються на 4 категорiї:
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю (борговi iнструменти);
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд з
наступною декласифiкацiєю накопичених прибуткiв та збиткiв (борговi iнструменти)
Фiнансовi активи, що класифiкуються на думку Компанiї як такi, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд без наступної декласифiкацiї накопичених
прибуткiв та збиткiв при припиненнi визнання (дольовi iнструменти)
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю (борговi iнструменти)
Дана категорiя є найбiльш доцiльною для Компанiї. Компанiя оцiнює фiнансовi активи за
амортизованою вартiстю, якщо виконуються обидвi наступнi умови:
Фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових
активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв; та
Договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання у передбаченi дати грошовi
потоки, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на непогашену
частину основної суми боргу.
Фнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, в подальшому оцiнюються з
використанням методу ефективної процентної ставки та до них застосовуються вимоги щодо
знецiнення. Прибутки чи збитки визнаються у складi прибутку чи збитку в разi припинення
визнання активу, його модифiкацiї чи знецiнення.
До категорiї фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя
вiдносить торгову дебiторську заборгованiсть, а також виданi позики.
Припинення визнання
Фiнановий актив припиняє визнаватися (тобто виключається iз Звiту про фiнансовий стан)
якщо:
- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу сплинув ;
або
- Компанiя передає свої права на отримання грошових потокiв вiд активу та Компанiя передала
практично всi ризики та вигоди вiд активу або не передала, але й не зберiгає за собою практично
всi ризики й вигоди вiд активу, але передала контроль над даним активом.
Знецiнення фiнансових активiв
Розкриття детальної iнформацiї про знецiнення фiнансових активiв також подано в наступних
Примiтках:

Розкриття iнформацiї про значнi припущення;
Торгова дебiторська заборгованiсть Примiтка 11.
Компанiя визнає оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (далi - ОКЗ) за всiма борговими
фiнансовими активами, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються як рiзниця мiж грошовими потоками, передбаченими
вiдповiдно до договору, i всiма грошовими потоками, якi Компанiя очiкує отримати,
дисконтована з використанням первiсної ефективної вiдсоткової ставки або її приблизного
значення. Очiкуванi грошовi потоки включають грошовi потоки вiд продажу утримуваного
забезпечення чи вiд iнших механiзмiв пiдвищення кредитної якостi, якi є невiд'ємною частиною
договiрних умов.
ОКЗ визнаються в два етапи. У випадку фiнансових iнструментiв,за якими з моменту їх
первiсного визнання кредитний ризик значно не збiльшився, створюється оцiночний резерв пiд
збитки по вiдношенню до кредитних збиткiв, якi можуть виникнути внаслiдок дефолтiв,
ймовiрних протягом наступних 12 мiсяцiв (12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки). Для
фiнансових iнструментiв, за якими з моменту первiсного їх визнання кредитний ризик значно
збiльшився, створюється оцiночний резерв пiд збитки по вiдношенню до кредитних збиткiв,
очiкуваних протягом строку дiї, що залишився, по даному фiнансовому iнструменту, незалежно
вiд термiнiв настання дефолту (очiкуванi кредитнi збитки за весь строк).
Стосовно торгової дебiторської заборгованостi Компанiя застосовує спрощений пiдхiд при
розрахунку ОКЗ, передбачений стандартом. Таким чином, Компанiя не вiдслiдковує змiни
кредитного ризику, а натомiсть на кожну звiтну дату визнає оцiночний резерв пiд збитки в сумi,
що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк. Компанiя використовує матрицю
оцiночних резервiв, спираючись на свiй минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв,
скоригованих з урахуванням прогнозних факторiв, специфiчних для позичальникiв, i загальних
економiчних умов.
Компанiя вважає, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо платежi за договором
простроченi на 90 днiв. Однак в певних випадках Компанiя також може прийти до висновку, що
за фiнансовим активом стався дефолт, якщо внутрiшня або зовнiшня iнформацiя вказує на те,
що малоймовiрно, що Компанiя отримає всю суму виплат, що залишилися, передбачених за
договором, без урахування механiзмiв пiдвищення кредитної якостi, утримуваних Компанiєю.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються пiд час первiсного визнання вiдповiдно як фiнансовi
зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i
позики, кредиторська заборгованiсть. Усi фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за
справедливою вартiстю, за вирахуванням (у випадку кредитiв, позик та кредиторської
заборгованостi) витрат по угодi, безпосередньо пов'язаних з їх випуском або придбанням.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть,
кредити i позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином:
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя <фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток> включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання,
визначенi при первiсному визнаннi в якостi переоцiнюваних за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток.
Компанiя не має фiнансових зобов'язань, визначених нею при первiсному визнаннi в якостi
переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, а також призначених для
торгiвлi.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю

з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими
фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх
визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної
ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при
придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної
ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат в
звiтi про прибутки та збитки.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо
зобов'язання погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове
зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво
вiдмiнних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни
враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового
зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума поданням в
звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на
взаємозалiк визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi або реалiзувати
активи i одночасно з цим погасити зобов'язання.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи
Компанiї фiнансових активiв на кожну звiтну дату.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що має мiсце збиток вiд зменшення корисностi позик та
дебiторської заборгованостi, що облiковуються за амортизованою вартiстю, то суму збитку
оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо
оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були
понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто
ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу
зменшується напряму або iз застосуванням рахунку резервiв. Сума збитку визнається у звiтi про
сукупний дохiд.
Компанiя спочатку визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi окремо для
фiнансових активiв, якi є окремо суттєвими, а також iндивiдуальнi або сукупнi ознаки
зменшення корисностi фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими.
Якщо визначено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для окремо оцiненого
фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), актив включається у групу
фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику, ця група фiнансових
активiв оцiнюється на зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються
окремо на предмет зменшення корисностi, i стосовно яких визнається або продовжує
визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi
на сукупнiй основi.
Якщо у наступному перiодi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi зменшується i
таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку
вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується.
Сума сторнування визнається в звiтi про сукупний дохiд в розмiрi, за умови, що балансова
вартiсть активу не перевищує його амортизовану вартiсть на дату сторнування.
Фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу
Для фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу, Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi
ознаки зменшення корисностi iнвестицiї чи сукупностi iнвестицiй на кожну звiтну дату.
Для iнструментiв капiталу, що класифiкованi як наявнi для продажу, об'єктивною ознакою буде
значне або тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче вартостi її придбання.

<Значне> зменшення визначається порiвняно iз первiсною вартiстю iнвестицiї, а <Тривале>
зменшення визначається порiвняно iз перiодом протягом якого справедлива вартiсть була
меншою за її первiсну вартiсть. Коли iснують ознаки зменшення корисностi iнвестицiї,
накопичений збиток - оцiнений як рiзниця мiж цiною придбання та поточною справедливою
вартiстю, за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цих iнвестицiй, ранiше
визнаного у складi прибуткiв та збиткiв - виключається з iншого сукупного доходу та визнається
у складi прибуткiв та збиткiв. Для боргових iнструментiв, що класифiкованi як наявнi для
продажу, зменшення корисностi оцiнюється за тими самими ознаками, що застосовуються до
активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Проте, сума збитку вiд зменшення
корисностi, що визнається у розмiрi накопиченого збитку оцiненого як рiзниця мiж
амортизованою вартiстю та поточною справедливою вартiстю, за мiнусом будь-якого збитку вiд
зменшення корисностi цих iнвестицiй, ранiше визнаного у складi прибуткiв та збиткiв.
Майбутнi вiдсотковi доходи продовжують нараховуватись вiдповiдно до зменшеної балансової
вартостi активiв iз застосуванням ставки вiдсотку, що застосовувалась для дисконтування
майбутнiх грошових потокiв з метою визначення суми зменшення корисностi. Вiдсотковий
дохiд визнається як частина фiнансового доходу. Якщо у наступному перiодi справедлива
вартiсть боргового iнструменту збiльшується i таке збiльшення може бути об'єктивно пов'язане з
подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у складi прибуткiв та
збиткiв, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується через прибутки та
збитки.
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання
знадобиться вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання
може бути достовiрно оцiнена. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума
забезпечення визначається шляхом дисконтування iз застосуванням ставки дисконту до
оподаткування, що вiдображає ризики властивi певному зобов'язанню. При застосуваннi
дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що вiдображає проходження часу, визнається як
фiнансовi витрати.
Умовнi зобов'язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до
фiнансової звiтностi, крiм тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них розкривається у
примiтках у тому випадку, якщо iснує значна ймовiрнiсть одержання економiчної вигоди.
Винагороди працiвникам
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеними виплатами, яку засновано у
законодавчому порядку, участь у якiй є обов'язковою для усiх компанiй, що мають робочi мiсця
з особливо шкiдливими та важкими умовами працi (Список 1 та Список 2). Зобов'язання
Компанiї за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього перiоду трудової
дiяльностi працiвника на атестованому у встановленому порядку робочому мiсцi, що дає право
на отримання пiльгової пенсiї.
Крiм того, у Компанiї дiють iншi програми з визначеною виплатою, якi здiйснюються у термiн
бiльше 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, та пiдлягають оцiнюванню актуарним
методом. До таких програм Компанiї вiдносяться виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi
як одноразовi виплати при виходi на пенсiю, а також iншi довгостроковi виплати працiвникам,
такi як виплати до ювiлейних дат, визначенi галузевою угодою, у сферi залiзничного транспорту
та колективним договором.
Компанiя здiйснює поточнi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду. Внески
розраховуються як певний встановлений законодавством вiдсоток вiд загальної суми заробiтної
плати. Компанiя не має нi юридичного, нi конструктивного зобов'язання здiйснювати подальшi

внески щодо заробiтної плати. Зобов'язання за внесками виникає разом iз зобов'язанням з
заробiтної плати. Вказанi витрати за внесками вiдносяться до того ж перiоду, що й вiдповiдна
сума заробiтної плати.
Державнi гранти
Державнi гранти, що виданi на придбання основних засобiв, вираховуються з вартостi цих
основних засобiв, коли є об?рунтована впевненiсть, що гранти будуть отриманi i всi супутнi
умови будуть виконанi.
Оренда
Визначення того, чи є договiр орендною угодою або мiстить положення про оренду, залежить
вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує виконання
вiдповiдного договору використання окремого активу або активiв, а також передачi прав на
використання активу.
Компанiя як орендар
Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з
правом власностi на орендований актив, капiталiзується на дату початку строку оренди за
справедливою вартiстю орендованого майна, або якщо ця сума є меншою, - за теперiшньою
вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими
витратами i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб досягти незмiнної процентної ставки
на непогашену суму зобов'язання. Фiнансовi витрати визнаються у складi прибуткiв та збиткiв.
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з наступних перiодiв:
строку корисного використання активу або строку оренди, якщо вiдсутня об?рунтована
впевненiсть у тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди. У
iнших випадках, капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом строку корисного
використання активу. Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у складi
прибуткiв та збиткiв за прямолiнiйним методом протягом строку оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, за якою Компанiя не передає всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на
орендований актив, класифiкується як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi
при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi активу та
списуються протягом строку оренди пропорцiйно до доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi
визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були отриманi.
Компанiя виступає орендодавцем в межах оренди, за якою, в основному, всi ризики та вигоди,
пов'язанi з володiнням, передаються орендарю. Орендованi активи вiдображаються як
дебiторська заборгованiсть з фiнансової оренди та облiковуються за поточною вартiстю
майбутнiх лiзингових платежiв. Дебiторська заборгованiсть з фiнансової оренди первiсно
визнається на момент початку строку лiзингу iз застосуванням ставки дисконту, яка
визначається на початок лiзингових вiдносин (тобто на дату укладання лiзингового договору чи
на дату прийняття сторонами зобов'язань щодо основних умов лiзингу залежно вiд того, яка з
них наступає ранiше).
Рiзниця мiж повною вартiстю такої заборгованостi та її поточною вартiстю являє собою
незароблений фiнансовий дохiд. Цей дохiд визнається протягом строку лiзингу iз
використанням методу чистих iнвестицiй (до оподаткування), який передбачає постiйну
перiодичну ставку процента.
Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з пiдготовкою та укладанням лiзингового договору,
включаються до первiсної оцiнки вартостi чистих iнвестицiй в лiзинг та вiдносяться на
зменшення доходiв, визнаних протягом строку лiзингу. Фiнансовi доходи вiд лiзингу
облiковуються у складi фiнансових доходiв у складi прибутку чи збитку за рiк.
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки розраховується з використанням спрощеного пiдходу,
описаного у МСФЗ 9 з використанням матрицi. Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом
створення резерву та вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв.
Виручка за договорами з покупцями

Виручка по договорах з покупцями визнається, коли контроль над товарами або послугами
передається покупцевi i оцiнюється в сумi, що вiдображує вiдшкодування, право на яке
Компанiя очiкує отримати в обмiн на такi товари або послуги.
Виручка вiд продажу товарiв визнається у певний момент часу, коли контроль над активом
передається покупцевi, що вiдбувається, як правило, в момент пiдписання Акту прийманняпередачi товару. Компанiя не надає iнших обiцянок покупцевi, якi можуть представляти собою
окремi обов'язки до виконання (наприклад, бонуси тощо). Пiд час визначення цiни угоди у
випадку продажу товарiв Компанiя приймає до уваги вплив потенцiйного змiнного
вiдшкодування, наявнiсть значного компоненту фiнансування, не грошове вiдшкодування (за
умови їх наявностi).
Значний компонент фiнансування
Як правило, Компанiя отримує вiд покупцiв короткостроковi авансовi платежi. В результатi
використання спрощення практичного характеру, передбаченого МСФЗ 15, Компанiя не коригує
обiцяну суму вiдшкодування з урахуванням впливу значного компонента фiнансування, якщо в
момент укладення договору вона очiкує, що термiн мiж передачею товара покупцевi i оплатою
покупцем такого товару становитиме не бiльше 1 року.
Вiдображення виручки в результатi продажу товарiв за наявностi розстрочки проводиться за
справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi в момент визнання. За умови продажу, що
передбачає вiдстрочку оплати на термiн бiльше одного року, вiдповiдна дебiторська
заборгованiсть дисконтується на дату первiсного визнання iз застосуванням переважаючих на
ринку вiдсоткових ставок.
Право на повернення
Договори на продаж не надають покупцевi право на повернення товарiв.
Торгова дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть представляє право Компанiї на вiдшкодування, яке є безумовним
(тобно настання моменту часу, коли таке вiдшкодування стає таким, що пiдлягає сплатi,
обумовлено лише плином часу). Облiкова полiтика по вiдношенню до фiнансових активiв
розглядається у роздiлi <Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання та наступна оцiнка>.
Зобов'язання за договором
Зобов'язання за договором - це обов'язок передати покупцевi товари або послуги, за якi
Компанiя отримала вiдшкодування вiд покупця. Якщо покупець виплачує вiдшкодування перш
нiж Компанiя передасть товар або послугу покупцевi, визнається зобов'язання за договором.
Зобов'язання за договором визнаються в якостi виручки, коли Компанiя виконує свої
зобов'язання за договором.
Доходи за вiдсотками та iншi подiбнi доходи та витрати
Доходи та витрати за вiдсотками визначаються за методом ефективної процентної ставки, яка
дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi чи надходження грошових коштiв протягом
очiкуваного строку використання фiнансових iнструментiв до чистої балансової вартостi цих
iнструментiв, враховуючи всi контрактнi умови цих iнструментiв.
Обмiн послугами подiбного характеру та вартостi
Взаємозалiк здiйснюється шляхом обмiну послугами подiбного характеру та вартостi, що не
вважається операцiєю, яка призводить до виникнення доходу. Такi операцiї облiковуються на
нетто-основi.
Визнання витрат
Витрати визнаються в момент фактичної передачi товарiв i послуг та здiйснення передачi
ризикiв i винагород, та вiдображаються в перiодi, до якого вони належать, незважаючи на те чи
були отриманi грошовi кошти або їх еквiваленти.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за
вартiстю, що очiкується до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим

органам, згiдно з українським податковим законодавством.
Ставки податку та податкове законодавство, що використовуються для розрахунку цiєї суми, - є
такi, що були офiцiйно чи фактично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату
складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та
їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм:
ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання
гудвiлу або активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке
на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на
оподатковуваний прибуток чи збиток;
оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi
пiдприємства, якщо материнська компанiя може контролювати час сторнування тимчасової
рiзницi й iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому
майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями
i невикористаним податковим кредитом i податковими збитками, перенесеними на наступнi
перiоди, якщо iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також податковий кредит та невикористанi
податковi збитки, окрiм випадкiв коли:
вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць, виникає
в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є
об'єднанням пiдприємств, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський
прибуток, нi на оподатковуваний прибуток чи збиток;
вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi i асоцiйованi
пiдприємства, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть
сторнування тимчасових рiзниць у найближчому майбутньому i буде отриманий прибуток, що
пiдлягає оподаткуванню вiдносно якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на дату складання балансу i
зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на дату балансу i
визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок (i
положень податкового законодавства), що дiють на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей iншого сукупного доходу або тих, якi
визнаються безпосередньо у складi капiталу, визнається у складi iншого сукупного доходу або
безпосередньо у складi капiталу, а не у складi прибуткiв та збиткiв.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм таких випадкiв:
ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не пiдлягає вiдшкодуванню податковими
органами. В такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або

частина витратної статтi, залежно вiд обставин;
дебiторська i кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що вiдображається з
урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами або
сплачується їм, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної у
звiтi про фiнансовий стан.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Пов'язаним сторонам Компанiї є пiдприємства, що входять до Групи компанiй <Укрзалiзниця> i
ключовий управлiнський персонал. Компанiя розкриває операцiї i залишки зi зв'язаними
сторонами, а також операцiї i залишки вiд участi в спiльнiй дiяльностi.
4. Стандарти та тлумачення випущенi, але якi не набрали чинностi
Нижче наводяться стандарти, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi на дату випуску
фiнансової звiтностi Компанiї. До перелiку включенi випущенi стандарти та iнтерпретацiї, якi
Компанiя планує застосувати у майбутньому.
Компанiя має намiр застосувати цi стандарти, якщо вони застосовнi, з дати набрання ними
чинностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 <Продаж або внесок активiв в угодах мiж
iнвестором i його асоцiйованого пiдприємства або спiльним пiдприємством>
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку
втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованого пiдприємства або
спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток,
якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або
спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi
виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються
тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого
пiдприємства або спiльному пiдприємствi.
Рада з МСБО перенiс дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, однак
органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх достроково.
Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ (IFRS) 17 <Страховi контракти>
МСФЗ (IFRS) 17, виданий в травнi 2017 року та чинний для звiтних перiодiв, починаючи з або
пiсля 1 сiчня 2021 року, розкриває комплексну модель страхових контрактiв, покриваючи всi
вiдповiднi аспекти бухгалтерського облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить унiверсальна
модель, доповнена: специфiкою застосування контрактiв, що вiдповiдають умовам прямої участi
(пiдхiд з нефiксованою оплатою); спрощений пiдхiд (пiдхiд iз розмiщенням премiй) в
основному, застосовується при короткострокових контрактах. МСФЗ (IFRS) 17 замiнить МСФЗ
(IFRS) 4 <Страховi контракти>. МСФЗ (IFRS) 17 суттєво змiнить облiк фiнансової звiтностi за
МСФЗ для страхових компанiй. Стандарт матиме значний вплив на iнформацiйну базу, системи
та процеси, що застосовувались з метою пiдготовки iнформацiї для фiнансової звiтностi. Нова
модель вiрогiдно вплине на прибутки та сукупний капiтал страхових компанiй, що спричинить
пiдвищення нестабiльностi у порiвнянi з дiючою моделлю. Також значною мiрою буде здiйснено
вплив на основнi показники дiяльностi компанiй. Наразi Компанiя оцiнює можливий вплив
МСФЗ (IFRS) 17 на фiнансову звiтнiсть.
5. Перше застосування МСФЗ
Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2019 р. є першою фiнансовою звiтнiстю
Компанiї, яка пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ за рiк, що завершився 31 грудня 2019 р. За
попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2017 року та за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2018 р., Компанiя готувала фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (далi - НП(с)БО).
Вiдповiдно, Компанiя пiдготувала порiвняльну iнформацiєю станом на 1 сiчня 2018 року, 31
грудня 2018 року i за рiк, що завершився 31.12.2018 року, згiдно з МСФЗ, якi є дiючими в
перiоди, що завершуються 31 грудня 2019 року або пiсля цiєї дати, так як вона є використана
для фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2019 року i за рiк, що завершився на зазначену
дату, як описано в облiковiй полiтицi. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ
вступний звiт про фiнансовий стан Компанiї був пiдготовлений на 1 сiчня 2019 року, дату
переходу Компанiї на МСФЗ. У цiй примiтцi пояснюються основнi коригування, виконанi
Компанiєю при перерахунку звiту про фiнансовий стан, складеного на 1 сiчня 2019 року згiдно
НП(с)БО, а також ранiше опублiкованої пiдготовленої згiдно НП(с)БО фiнансової звiтностi
станом на 31 грудня 2019 року та за рiк, що завершився на зазначену дату.
Оцiночнi значення
Оцiночнi значення на 31 грудня 2018 р. вiдповiдають оцiночним значенням на цю ж дату,
прийнятим згiдно з НП(с)БО (пiсля коригувань з урахуванням виправлення помилок).
Оцiночнi значення, використанi Компанiєю для складання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з
МСФЗ, вiдображають розумiння керiвництвом Компанiї умов, якi склалися на 1 сiчня 2019 року
- дату переходу на МСФЗ, i на 31 грудня 2019 р.
Компанiя в майбутньому планує залучити професiйного оцiнювча для визначення справедливої
вартостi основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi, неатерiальних активiв станом на 1 сiчня
2020 р. Якщо такi оцiнки будуть суттєво вiдрiзнятися вiд прийнятих оцiнок у фiнансову
звiтнiсть будуть внесенi вiдповiднi змiни.
Звiрка капiталу Компанiї на 1 сiчня 2018 року
Прим.
НП(с)БО
Рекласифiкацiя
Виправлення помилки
МСФЗ
Активи

Необоротнi активи

Нематерiальнi активи
А
4 453
4 453
Основнi засоби
А
118 845
118 845
Iнвестицiйна нерухомiсть
А
117
117
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
218
218
Вiдстроченi податковi активи
14 900
-

14 900

138 533
138 533
Оборотнi активи

Запаси
Б
83 813
(8 063)
75 750
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
В
26 978
(6 972)
20 006
Передплати
В
474
(93)
381

Передплати з податку на прибуток
35
35
Грошовi кошти та їх еквiваленти
1 118
1 118

112 418
(7 065)
(8 063)
97 290
Всього активи
250 951
(7 065)
(8 063)
235 823
Капiтал i зобов'язання

Власний капiтал

Статутний капiтал
72 635
72 635
Резерв переоцiнки
Д
50 695
50 695
Додатковий капiтал
20 367
20 367
Резервний капiтал
2 427
2 427
Непокритий збиток
Д

(68 431)
(16 546)
(84 977)

77 693
(16 546)
61 147
Довгостроковi зобов'язання

Зобов'язання за визначеними виплатами
Г
9 095
8 483
17 578

9 095
8 483
17 578

Короткостроковi зобов'язання

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
В, Е
112 637
(93)
112 544
Аванси одержанi вiд клiєнтiв
В
45 122
(6 972)
38 150
Зобов'язання з iнших податкiв та зборiв
4 378
4 378
Забезпечення
2 026

2 026

164 163
(7 065)
157 098
Всього зобов'язання
173 258
(7 065)
8 483
174 676

Всього капiтал i зобов'язання
250 951
(7 065)
(8 063)
235 823
Звiрка капiталу Компанiї на 31 грудня 2018 року
Прим.

НП(с)БО
Рекласифiкацiя
Виправлення помилки
МСФЗ
Активи

Необоротнi активи

Нематерiальнi активи
А
4 402
4 402
Основнi засоби
А
95 484
95 484
Iнвестицiйна нерухомiсть
А

114
114
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
135
135
Вiдстроченi податковi активи
20 814
20 814

120 949
120 949
Оборотнi активи

Запаси
Б
78 958

(8 110)
70 848
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
В
29 922
(10 235)
19 687
Передплати
В
860
(133)
727
Передплати з податку на прибуток
35
35
Грошовi кошти та їх еквiваленти
626
626

110 401

(10 368)
(8 110)
91 923
Всього активи
231 350
(10 368)
(8 110)
212 872
Капiтал i зобов'язання

Власний капiтал

Статутний капiтал
72 635
72 635
Резерв переоцiнки
Д
35 813
(35 813)

Додатковий капiтал
18 519
18 519
Резервний капiтал
2 427
2 427
Непокритий збиток
Д
(96 383)
35 813
(15 569)
(76 139)

33 011
(15 569)
17 442
Довгостроковi зобов'язання

Зобов'язання за визначеними виплатами
Г
10 195
7 459
17 654

10 195
7 459
17 654

Короткостроковi зобов'язання

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
В, Е
123 785
(133)
-

123 652
Аванси одержанi вiд клiєнтiв
В
59 617
(10 235)
49 382
Зобов'язання з iнших податкiв та зборiв
2 975
2 975
Забезпечення
1 767
1 767

188 144
(10 368)
177 776
Всього зобов'язання
198 339
(10 368)
7459

195 430

Всього капiтал i зобов'язання
231 350
(10 368)
(8 110)
212 872
Звiрка сукупного доходу Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року
Прим.
НП(с)БО
Рекласифiкацiя
Виправлення помилки
МСФЗ
Дохiд вiд реалiзацiї
342 112
342 112
Собiвартiсть
(315 990)
-

(315 990)
Валовий прибуток
26 122
26 122

Адмiнiстративнi витрати
Е
(51 628)
(51 628)
Витрати на збут
(1 480)
(1 480)
Iншi доходи
Є, Ж
6 038
(2 019)
-

4 019
Iншi витрати
Е, Є, Г
(14 247)
1 787
(977)
(11 483)
Операцiйний прибуток
(35 195)
(232)
(977)
(34 450)

Фiнансовi доходи
Ж
232
232
Фiнансовi витрати
Г
-

Прибуток до оподаткування
(35 195)
(977)
(34 218)

Витрати з податку на прибуток
5 914
5 914
Прибуток за рiк
(29 281)
(977)
(28 304)
Iнший сукупний дохiд:

Iнший сукупний (збиток)/дохiд, що не перекласифiковується до прибуткiв та збиткiв у iнших
перiодах

Витрати вiд перерахунку зобов'язань за визначеними виплатами
Г
Iншi змiни в сукупному доходi
Г
Всього сукупний (збиток) дохiд за рiк
(29 281)
(977)
(28 304)
Примiтки до звiрок капiталу на 31 грудня 2018 року та звiрки сукупного доходу за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2019 року
А. Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть, нематерiальнi активи
Для основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi, нематерiальних активiв їх балансова вартiсть
за даним НП(с)БО станом на 01 сiчня 2019 р. - дату переходу на МСФЗ, прийнята такою що
вiдповiдає справедливiй вартостi, тому будь яких коригувань не проводилося.
Якщо результати оцiнки професiйним оцiнювачем об'єктiв, що облiковуються у зазначених
статтях будуть суттєво вiдрiзнятися вiд прийнятих керiвництвом Компанiї оцiнок, у фiнансову
звiтнiсть будуть внесенi вiдповiднi змiни.

Б. Торгова дебiторська заборгованiсть та дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом
Компанiя в НП(с)БО не проводила оцiнку запасiв за найменшою iз вартостей: собiвартiсть або
вартiсть реалiзацiї. В МСФЗ проведено коригування запасiв iз врахуванням знецiнення запасiв у
вiдповiдностi з облiковою полiтикою Компанiї.
В. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть i кредиторська заборгованiсть та аванси отриманi
та виданi
У фiнансовiй звiтностi за НП(с)БО у складi iншої дебiторської та кредиторської заборгованостi
мiстьться ПДВ за авансами отриманими та виданими вiдповiдно. Згiдно облiкової полiтики
Компанiї за МСФЗ аванси отриманi та виданi повиннi i ПДВ за ними вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi у згорнутому виглядi.
Г. Зобов'язання за визначеними виплатами, витрати та сукупний дохiд, пов'язанi з ними
У фiнансовiй звiтностi за НП(с)БО Компанiєю вiдображено зобов'язання за визначеними
виплатами в розмiрах, що вiдрiзняються вiд розрахункiв актуарiя. У фiнансовiй звiтностi вперше
складенiй за МСФЗ такi невiдповiдностi усунено. Крiм того, частина
зобов'язань за
визначеними виплатами вiдображена у складi поточних забезпечень, якi включають
забезпечення на виплату вiдпусток.
Д. Дооцiнка
У фiнансовiй звiтностi вперше складенiй за МСФЗ, списана на нерозподiлений прибуток сума
дооцiнки, яка не вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Е. Згортання iнших доходiв та iнших витрат
У звiтностi за МСФЗ згорнуто iншi доходи та витрати за реалiзацiєю оборотних активiв,
операцiйними курсовими рiзницями, створенням та використаним резервом пiд очiкуванi
кредитнi збитки, якi в НП(с)БО вiдображаються розгорнуто.
Є. Фiнансовi доходи
У звiтностi за МСФЗ вiдсотки нарахованi на залишки коштiв на поточних рахунках
рекласифiковано з iнших доходiв у фiнансовi доходи.
6. Нематерiальнi активи
Право користування земельними дiлянками
Програмне забезпечення
Право на об'єкти промислової власностi
Iншi
Разом
Первiсна вартiсть на 01.01.2018р.
2 952
1 460
1 554
43
6 009
Надходження
-

301
301
Вибуття
(21)
(21)
Первiсна вартiсть на 31.12.2018 р.
2 952
1 439
1 855
43
6 289

Накопичена амортизацiя на 01.01.2018 р.
1 027
489
40
1 556
Амортизацiя за 2018 рiк
91

261
352
Вибуття
(21)
(21)
Накопичена амортизацiя на 31.12.2018 р.
1 097
750
40
1 887

Балансова вартiсть на 01.01.2018р.
2 952
433
1 065
3
4 453
Балансова вартiсть на 31.12.2018р.
2 952
342

1105
3
4 402

Право користування земельними дiлянками
Програмне забезпечення
Право на об'єкти промислової власностi
Iншi
Разом
Первiсна вартiсть на 01.01.2019р.
2 952
1 439
1 855
43
6 289
Надходження
Вибуття
(59)
(2)
(61)
Первiсна вартiсть на 31.12.2019 р.
2 952

1 380
1 855
41
6 228

Накопичена амортизацiя на 01.01.2019 р.
1 097
750
40
1 887
Амортизацiя за 2019 рiк
91
302
1
394
Вибуття
(59)
(2)
(61)
Накопичена амортизацiя на 31.12.2019 р.
1 129

1 052
39
2 220

Балансова вартiсть на 01.01.2019р.
2 952
342
1 105
3
4 402
Балансова вартiсть на 31.12.2019р.
2 952
251
803
2
4 008
На дату першого застосування Компанiєю МСФЗ (01.01.2019р.) для цiлей доцiльної первiсної
вартостi прийнята вартiсть за за даними П(С)БО. Оцiнка незалежним експертом не проводилась.
Нематерiальнi активи в заставi не перебувають.

7. Основнi засоби
Основнi засоби
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби
Обладнання до встановлення та капiтальне будiвництво
Разом
Первiсна вартiсть на 01.01.2018р.
327 018
107 427
7 252
14 437
6
2 164
1 318
459 622
Надходження
1 193
822
3 101
5 116
Вибуття
(24 253)
(133)
(76)
-

(98)
(3 001)
(27 561)
Первiсна вартiсть на 31.12.2018 р.
302 765
108 487
7 252
15 183
6
2 066
1 418
437 177

Накопичена амортизацiя на 01.01.2018 р.
237 731
85 916
5 854
9 953
3
1 320

340 777
Амортизацiя за 2018 рiк
1 931
3 398
234
1 417
144
7 124
Вибуття
(5 907)
(132)
(76)
(93)
(6 208)
Накопичена амортизацiя на 31.12.2018 р.
233 755
89 182
6 088
11 294
3
1 371
341 693

Балансова вартiсть на 01.01.2018р.
89 287
21 511
1 398
4 484
3
844
1 318
118 845
Балансова вартiсть на 31.12.2018р.
69 010
19 305
1 164
3 889
3
695
1 418
95 484

Основнi засоби
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби
Обладнання до встановлення та капiтальне будiвництво
Разом
Первiсна вартiсть на 01.01.2019р.
302 765
108 487
7 252
15 183
6
2 066
1 418
437 177
Надходження
1 005
2 519

163
6 770
10 457
Вибуття
(991)
(92)
(22)
(2)
(35)
(3 689)
(4 831)
Первiсна вартiсть на 31.12.2019 р.
302 779
110 914
7 252
15 324
4
2 031
4 499
442 803

Накопичена амортизацiя на 01.01.2019 р.
233 755
89 182
6 088
11 294
3
1 371
341 693
Амортизацiя за 2019 рiк
1 804
3 664
211
1 358
128
7 165
Вибуття
1
(92)
(22)
(1)

(35)
(149)
Накопичена амортизацiя на 31.12.2019 р.
235 560
92 754
6 299
12 630
2
1 464
348 709

Балансова вартiсть на 01.01.2019р.
69 010
19 305
1 164
3 889
3
695

1 418
95 484
Балансова вартiсть на 31.12.2019р.
67 219
18 160
953
2 694
2
567
4 499
94 094
На дату першого застосування Компанiєю МСФЗ (01.01.2019р.) для цiлей доцiльної первiсної
вартостi прийнята вартiсть за за даними П(С)БО. Оцiнка незалежним експертом не проводилась.
Основнi засоби в заставi не перебувають.
8. Iнвестицiйна нерухомiсть
Разом
Первiсна вартiсть на 01.01.2018р.
534
Надходження
Вибуття
Первiсна вартiсть на 31.12.2018 р.
534

Накопичена амортизацiя на 01.01.2018 р.
417
Амортизацiя за 2018 рiк
3
Вибуття

Накопичена амортизацiя на 31.12.2018 р.
420

Балансова вартiсть на 01.01.2018р.
117
Балансова вартiсть на 31.12.2018р.
114

Разом
Первiсна вартiсть на 01.01.2019р.
534
Надходження
Вибуття
(534)
Первiсна вартiсть на 31.12.2019 р.
0

Накопичена амортизацiя на 01.01.2019 р.
420
Амортизацiя за 2019 рiк
1
Вибуття
(421)
Накопичена амортизацiя на 31.12.2019 р.
-

Балансова вартiсть на 01.01.2019р.

114
Балансова вартiсть на 31.12.2019р.
На дату першого застосування Компанiєю МСФЗ (01.01.2019р.) для цiлей доцiльної первiсної
вартостi прийнята вартiсть за за даними П(С)БО. Оцiнка незалежним експертом не проводилась.
Обєкти iнвестицiйної нерухомостi не перебувають в заставi.
9. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає довгострокову дебiторську заборгованiсть за
позиками наданими працiвникам Компанiї станом на 31 грудня 2019 р. 84 тис. грн. (на 1 сiчня
2019 р. 135 тис. грн., на 1 сiчня 2018 р. 218 тис. грн.).
10. Запаси
Найменування показника
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Сировина i матерiали
20 957
17 302
14 162
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
19 701
14 148
12 066
Паливо
1 991
1 885
1 354
Тара i тарнi матерiали
3
3
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети

972
1 617
765
Незавершене виробництво
42 647
30 424
24 654
Готова продукцiя
898
5 465
22 743
Товари
6
4
3
Разом
87 172
70 848
75 750
Сума доходiв вiд дооцiнки ранiше знецiнених запасiв протягом 2019 р. становить 2 536 тис. грн.,
сума витрат вiд знецiнення запасiв протягом 2018 р. становить 47 тис. грн.
Станом на 01 сiчня 2018 р., 01 сiчня 2019 р. та 31 грудня 2019 запаси не були використанi в
якостi застави для гарантiї зобов'язань.
11. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2019 р., 1 сiчня 2019 р., та 1 сiчня 2018 р. iнформацiя по торговiй та iншiй
дебiторськiй заборгованостi була представлена наступним чином:
Найменування показника
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Торгова дебiторська заборгованiсть пов'язаним сторонам

19 685
14 942
19352
Торгова дебiторська заборгованiсть непов'язаним сторонам
1 931
2 775
324
Податковий креди по неотриманих податкових накладних
1 857
1 494
45
Переплати по iнших податках та зборах
9
8
59
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
2 670
2 478
2 631
Разом торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
26 152
21 697
22 411
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв по торговiй дебiторськiй заборгованостi непов'язаним
сторонам
(61)
(61)
(146)
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв по торговiй дебiторськiй заборгованостi пов'язаним
сторонам

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв по iншiй дебiторськiй заборгованостi
(1 908)
(1 949)
(2 259)
Разом резерв очiкуваних кредитних збиткiв
(1 969)
(2 010)
(2 405)
Разом чиста торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
24 183
19 687
20 006
Змiни резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки по торговiй та iншiй дебiторськiй заборгованостi
представленi наступним чином:
Найменування показника
2019
2018
Всього резерв на 1 сiчня
2 010
2 405
Формування резерву
47
Погашення дебiторської заборгованостi, на яку створювався резерв
(41)
(165)
Використання резерву

(277)
Всього резерв на 31 грудня
1 969
2 010
На торгову дебiторську заборгованiсть жодних вiдсоткiв не нараховується. Кредитний перiод за
операцiями продажу товарiв у 2018 та 2019 р. становив до 180 днiв.
Аналiз дебiторської заборгованостi за строками виникнення включає:
Найменування показника
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Непрострочена та не знецiнена
17 621
16 289
19 459
Прострочена, але не знецiнена:

Менше 3 мiсяцiв
4 917
779
169
3-6 мiсяцiв
1 355
2 619
315
6-12 мiсяцiв
-

Бiльше 12 мiсяцiв
290
63
Разом
24 183
19 687
20 006
12. Аванси виданi
Найменування показника
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Аванси виданi за матерiали та послуги непов'язаним сторонам
2 524
712
381
Аванси виданi за матерiали та послуги пов'язаним сторонам
57
15
Разом
2 581
727
381
Аванси виданi не є простроченими. Пiдстав для створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
за авансами виданими станом на 1 сiчня 2018 р., 1 сiчня 2019 р. та 31 грудня 2019 р. не було.
13. Грошовi кошти та їх еквiваленти

Станом на 1 сiчня 2018 р., 1 сiчня 2019 р. та на на 31 грудня 2019 р. iнформацiя по грошовим
коштам була представлена наступним чином:
Найменування показника
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Поточнi рахунки в банках
37 245
624
1 118
Готiвковi кошти
2
Всього грошовi кошти та їх еквiваленти
37 245
626
1 118
14. Власний капiтал
Статутний капiтал
Статутний капiтал Компанiї на 01.01.2018 р., 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. становив 72 635
300,00 грн., який подiлений на 290 541 200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25
грн, кожна.
Статутний капiтал повнiстю сплачений та утворений шляхом випуску простих iменних акцiй
вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 644-1/1/10 зареєстрованого 11.08.2010
року.
Єдиним власником є держава в особi АТ "Укрзалiзниця"
вiдповiдно до пунктiв 5 та 7
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 № 200 "Про утворення публiчного
акцiонерного товариства "Українська залiзниця", наказу Мiнiстерства iнфраструктури вiд
09.07.2014 № 301.
Цiннi папери Компанiї на органiзацiйно-оформлених ринках не обертаються.
Додатковий капiтал
Додатковий капiтал представлений частиною нерозподiленого прибутку, перекласифiкованою у
цiльовий фонд власного капiталу пiд назвою <Фонд розвитку виробництва> згiдно з
положеннями Статуту Компанiї та базуючись на щорiчних фiнансових планах. Цей цiльовий
фонд призначений для модернiзацiї, оновлення або розширення виробничих потужностей
Компанiї, i його кошти не пiдлягають розподiлу у виглядi дивiдендiв. Додатковий капiтал
станом на 31 грудня 2019 р. 18 723 тис. грн. (на 1 сiчня 2019 р. 18 519 тис. грн., на 1 сiчня 2018 р.

20 367 тис. грн.).
Резервний капiтал
Резервний капiтал представлений частиною нерозподiленого прибутку, перекласифiкованою у
цiльовий фонд власного капiталу пiд назвою <Резервний капiтал> згiдно з положеннями Статуту
Компанiї та базуючись на щорiчних фiнансових планах. Цей цiльовий фонд призначений
використовується за рiшенням Загальних зборiв, його кошти не пiдлягають розподiлу у виглядi
дивiдендiв.
Резервний капiтал станом на 31 грудня 2019 р. 2 453 тис. грн. (на 1 сiчня 2019 р. та 1 сiчня 2018
р. 2 427 тис. грн.).
Непокритий збиток
Непокритий збиток станом на 31 грудня 2019 р. 76 467 тис. грн. (на 1 сiчня 2019 р. 76 139 тис.
грн., на 1 сiчня 2018 р. 84 977 тис. грн.).
15. Зобов'язання за визначеними виплатами
Компанiя зобов'язана компенсувати Державному пенсiйному фонду суми додаткових пенсiй
певним категорiям її теперiшнiх та колишнiх працiвникiв, якi мають право раннього виходу на
пенсiю, внаслiдок роботи в шкiдливих та/або небезпечних умовах працi.
У вiдповiдностi до колективного договору, Компанiя також має контрактне зобов'язання
здiйснювати разовi виплати при виходi на пенсiю працiвникам з тривалим стажем, певнi виплати
пенсiонерам та по завершенню трудової дiяльностi, а також iншi довгостроковi виплати, такi як
ювiлейнi та iншi виплати за тривалий стаж роботи. Зазначенi програми вiдповiдають
визначенню планiв за визначеними виплатами.
Зобов'язання за визначеними виплатами, що визнаються в балансi:
Найменування показника
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Виплати по закiнченню трудової дiяльностi та виходу на пенсiю за колективним договором
6 631
8 837
10 872
Державна програма з додаткових пенсiй для працiвникiв зi шкiдливими i небезпечними умовами
працi
11 094
8 817
6 706
Iншi довгостроковi зобовязання за колективним договором (виплати з нагоди ювiлеїв)
-

Разом
17 725
17 654
17 578
Суми, що визнаються у Звiтi про прибутки та збитки:
Найменування показника
2019
2018
Вартiсть поточних послуг
289
1 289
Процентнi витрати за планом
2 334
Разом
2 623
1 289
Суми збиткiв/(прибуткiв) вiд перерахунку, що визнаються в iншому сукупному доходi у 2019
роцi - 608 тис.грн., у 2018 роцi - 0 тис.грн.
Змiни чистої приведеної вартостi зобов'язань за визначеними виплатами:
Найменування показника
2018
Вартiсть зобов'язань на 1 сiчня 2018
17 578
Процентнi витрати за планом
Вартiсть поточних послуг
1 289
Сплаченi винагороди
(1 213)

Збитки/(прибутки) вiд перерахунку у сукупному доходi
Вартiсть зобов'язань на 31 грудня 2018
17 654
Найменування показника
2019
Вартiсть зобов'язань на 1 сiчня 2019
17 654
Процентнi витрати за планом
2 334
Вартiсть поточних послуг
289
Сплаченi винагороди
(3 160)
Збитки/(прибутки) вiд перерахунку у сукупному доходi
608
Вартiсть зобов'язань на 31 грудня 2019
17 725
16. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2019 р., на 1 сiчня 2019 р., та на 1 сiчня 2018 р. торгова та iнша
кредиторська заборгованiсть була представлена наступним чином:
Найменування показника
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Торгова кредиторська заборгованiсть непов'язаним сторонам
108 113
115 716
107 505
Торгова кредиторська заборгованiсть пов'язаним сторонам
1 908
1 088

62
Зобов'язання з оплати працi
5 153
5 076
3 578
Зобов'язання зi страхування
1 425
1 468
925
Iншi
1 272
304
474
Разом
117 871
123 652
112 544
Торгової кредиторська заборгованiсть пiдлягає погашенню протягом року. Середнiй термiн
розрахункiв по кредиторськiй заборгованостi становить 60 днiв.
17. Аванси одержанi вiд клiєнтiв
Найменування показника
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Аванси одержанi вiд пов'язаних сторiн
108 758
49 382
36 950
Аванси одержанi вiд непов'язаних сторiн

25
1 200
Разом
108 783
49 382
38 150
18. Зобов'язання з iнших податкiв та зборiв
Найменування показника
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Зобов'язання з ПДВ
3 754
1 319
3 063
Зобов'язання з ПДФО
1 194
1 177
858
Зобов'язання з iнших податкiв та платежiв
496
479
457
Разом
5 444
2 975
4 378
19. Поточнi забезпечення

Поточнi забезпечення створено на поточнi витрати пов'язанi з вiдпустками працiвникiв та
соцiальними вiдрахуваннями з таких виплат станом на 31 грудня 2019 р. 1 827 тис. грн. (на 1
сiчня 2019 р. 1 767 тис. грн., на 1 сiчня 2018 р. 2 026 тис. грн.).
20. Дохiд вiд реалiзацiї
Дохiд вiд реалiзацiї за 2018 та 2019 роки представлено наступним чином:
Дохiд вiд реалiзацiї
2019
2018
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї
316 849
341 013
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
746
667
Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi
18
401
Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг
15
31
Разом
317 628
342 112
21. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за 2018 та 2019 роки представлено наступним чином:
Адмiнiстративнi витрати
2019
2018
Витрати по податках та зборах, крiм податку на прибуток
5 406
5 336
Витрати на оплату працi та соцiальне забезпечення

5 154
32 364
Витрати на ремонт i поточне обслуговування
1 637
4 484
Витрати на утримання сторожової охорони
1 358
2 083
Амортизацiйнi вiдрахування
844
1 402
Консультацiйнi та iнформацiйнi послуги
683
889
Витрати на вiдрядження
442
636
Витрати на зв'язок
237
471
Банкiвськi послуги
154
190
Iншi
345
3 773
Разом
16 260
51 628
22. Витрати на збут
Витрати на збут за 2018 та 2019 роки представлено наступним чином:

Витрати на збут
2019
2018
Витрати на оплату працi та соцiальне забезпечення
521
690
Витрати на послуги технiчної пiдтримки
668
419
Витрати на матерiали
377
367
Амортизацiйнi вiдрахування
2
4
Разом
1 568
1 480
23. Iншi доходи
Iншi доходи за 2018 та 2019 роки представлено наступним чином:
Iншi доходи
2019
2018
Оприбуткування неврахованих ранiше запасiв
10 987
0
Доходи вiд дооцiнки ранiше уцiнених запасiв
2 536
0
Дохiд вiд проживання в гуртожитках
842

835
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi
112
376
Передача житлового будинку мiсту
1849
Iншi
652
959
Разом
15 129
4 019
24. Iншi витрати
Iншi витрати за 2018 та 2019 роки представлено наступним чином:
Iншi витрати
2019
2018
Витрати на утримання об'єктiв соцiальної iнфраструктури
2 254
4 148
Собiвартiсть реалiзованих запасiв
1 984
Витрати на оплату працi та соцiальне забезпечення
1 944
1 190
Визнанi штрафи, пенi, неустойки
1 445
205
Вiдрахування профкому

724
517
Витрати вiд лiквiдацiї основних засобiв, вiд передачi житлового будинку мiсту
689
4 796
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
243
Матерiальна допомога непрацюючим
214
223
Безкоштовнi квитки для потреб працюючих
181
215
Витрати по примусовому списанню коштiв вiдповiдно до судових рiшень
173
Амортизацiйнi вiдрахування
154
Поточнi послуги за пiльговими пенсiями
133
189
Iншi
202
Разом
10 340
11 483

Амортизацiйнi вiдрахування в розрiзi видiв витрат:
Амортизацiйнi вiдрахування
2019
2018
Собiвартiсть
6 166
5 724
Адмiнiстративнi витрати
853
1 420
Витрати на збут
2
4
Iншi витрати
154
311
Разом
7 175
7 459
Витрати по оплатi працi та вiдрахування на соцiальнi заходи в розрiзi видiв витрат:
Витрати по оплатi працi та вiдрахування на соцiальнi заходи
2019
2018
Собiвартiсть
133 259
107 098
Адмiнiстративнi витрати
5 501
36 902
Витрати на збут

521
591
Iншi витрати
1 944
2 343
Разом
141 225
146 934
25. Фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи за 2019 рiк представлено вiдсотками на залишки на поточних рахунках в
банках, якi становлят 512 тис. грн. (за 2018 рiк - 232 тис. грн.).
26. Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати за 2019 рiк представлено процентними витратами за пенсiйними програмами
з визначеними виплатами, якi становлят 2 334 тис. грн. (за 2018 рiк - 0 тис. грн.).
27. Податок на прибуток
Основнi складовi витрат та доходiв з податку на прибуток у консолiдованому звiтi про фiнансовi
результати були представленi таким чином:
Витрати (доходи) з податку на прибуток
2019
2018
Поточнi витрати з податку на прибуток
Витрати (доходи) з вiдстроченого податку на прибуток
1 222
(5 914)
Разом
1 222
(5 914)
Протягом 2018 та 2019 року, ставка податку на прибуток для пiдприємств в Українi становила
18%.
Узгодження прибутку/(збитку) до оподаткування, помножених на вказану ставку податку та
витрат з податку на прибуток:

Показники
2019
2018
Прибуток (збиток) до оподаткування
8 003
(26 979)
Нормативна ставка податку
18%
18%
Теоретичнi витрати (доходи) на податок за ставкою оподаткування
1 441
(4 856)
Податковий вплив:

Iншi постiйнi рiзницi
(219)
(1 058)
Витрати (доходи) з податку на прибуток
1 222
(5 914)
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були представленi таким чином:
Звiт про фiнансовий стан
Звiт про сукупний дохiд
Показники
31 грудня 2018
1 сiчня 2018
2018
Основнi засоби

(534)
(1 592)
(1 058)
Податковi збитки попереднiх перiодiв
21 348
16 492
(4 856)
Вiдстроченi податковi активи
20 814
14 900
(5 914)

Звiт про фiнансовий стан
Звiт про сукупний дохiд
Показники
31 грудня 2019
1 сiчня 2019
2019
Основнi засоби
(315)
(534)
(219)
Податковi збитки попереднiх перiодiв
19 907
21 348
1441
Вiдстроченi податковi активи
19 592

20 814
1 222
Рух вiдстрочених податкових активiв представлено наступним чином:
Вiдстроченi податковi активи
2019
2018
Залишок на 1 сiчня
20 814
14 900
Вiдстроченi податковi активи, визнанi в складi прибуткiв та збиткiв
(1 222)
5 914
Залишок на 31 грудня
19 592
20 814

28. Умовнi та контрактнi зобов'язання
Оподаткування
Компанiя здiйснює бiльшу частину операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам
українського податкового законодавства. Українське податкове законодавство та регулятивна
база, а також нормативна база з iнших питань, зокрема, валютного контролю та митного
законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко
сформульованi, а їх тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих i центральних органiв
державної влади та iнших державних органiв. Випадки непослiдовного тлумачення не є
поодинокими. Управлiнський персонал вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що
регулюють дiяльнiсть Компанiї є вiрними, i Компанiя дотримувалась усiх нормативних
положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi.
Управлiнський персонал сподiвається, що має iстотнi аргументи для успiшного уникнення
можливих ускладнень i не вважає, що ризик бiльш значний, нiж ризики подiбних пiдприємств в
Українi. Якщо не вважається ймовiрним, що виникнуть суттєвi вимоги, забезпечення не
нараховуються в цiй фiнансовiй звiтностi.
Судовi справи
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя виступає вiдповiдачем у судових процесах. Станом на 31
грудня 2019 року Компанiя приймала участь у судових справах з українськими компанiями
щодо стягнення заборгованостi у розмiрi 8 933 тис. грн.
На думку управлiнського персоналу, позицiя Компанiї щодо зазначених судових розглядiв є
юридично об?рунтованою в достатнiй мiрi, i тому остаточнi рiшення щодо таких питань не
матимуть негативного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї, та
ймовiрнiсть їх настання не є вiрогiдною, тому в цiй фiнансовiй звiтностi не було створено

забезпечень.
Контрактнi зобов'язання iнвестицiйного характеру
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року Компанiя не мала контрактних
зобов'язань iнвестицiйного характеру.
29. Операцiї з пов'язаними сторонами
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн станом на 31 грудня 2019 року, на
01 сiчня 2019 року та 01 сiчня 2018 року представлена наступним чином:
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Материнська компанiя та її фiлiї

АТ "Українська залiзниця"
5 011
11 269
8 146
РФ "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
5 681
3 363
1 213
Структурний пiдроздiл "Служба примiських пасажирських перевезень" РФ "Львiвська
залiзниця"
176
СП "Донецький головний матерiально-технiчний склад"
104
-

Виробничий структурний пiдроздiл "Локомотивне депо Чернiвцi"
30
РФ "Приднiпровська залiзниця"
3 182
4 700
РФ <Одеська залiзниця>
574
РФ "Львiвська залiзниця"
1 099
2 316
РФ "Донецька залiзниця"
2 203
1 802
РФ "Пiвденна залiзниця"
1 935
1 175
Разом
19 685
14 942
19 352
Iншi пов'язанi сторони

ПрАТ "Днiпропетровський тепловозоремонтний завод"
888
1 798
ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод"
531
Разом
888
2 329
Разом торгова дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн
20 573
17 271
19 352

Разом резерв очiкуваних кредитних збиткiв

---

Разом резерв очiкуваних кредитних збиткiв
Чиста торгова дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн
20 573
17 271
19 352
Передплати пов'язаним сторонам станом на 31 грудня 2019 року, на 01 сiчня 2019 року та 01
сiчня 2018 року представлено наступним чином:
Передплати пов'язаним сторонам
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Материнська компанiя та її фiлiї

Структурний пiдроздiл Господарська служба РФ "Львiвська залiзниця"
14
ДП "ГIОЦ УКРЗАЛIЗНИЦI"
2
Фiлiя "Єдиний розрахунковий центр залiзничних перевезень" ПАТ "Укрзалiзниця"
12

Фiлiя "Енергозбут" ВСП "Львiвське регiональне вiддiлення" ПАТ "Укрзалiзниця"
43
1
Полтавське ПКТБ РЛ фiлiї "НДКТIЗТ" ПАТ "Українська залiзниця"
Разом передоплати пов'язаним сторонам
57
15
Торгова кредиторська заборгованiсть пов'язаним сторонам станом на 31 грудня 2019 року, на 01
сiчня 2019 року та 01 сiчня 2018 року представлена наступним чином:
Торгова кредиторська заборгованiсть пов'язаним сторонам
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Материнська компаня та її фiлiї

Фiлiя "Енергозбут" ВСП "Львiвське регiональне вiддiлення" АТ "Укрзалiзниця"
3
1007
Фiлiя "Науково-дослiдний та конструкторсько-технологiчний iнститут залiзничного транспорту"
ПАТ "Укрзалiзниця"

117
74
62
ТОВ <Енерго Збут Транс>
1 788
РФ "Приднiпровська залiзниця"
4
ДП "ГIОЦ УКРЗАЛIЗНИЦI"
3
Разом
1 908
1 088
62
Аванси одержанi вiд пов'язаних сторiн станом на 31 грудня 2019 року, на 01 сiчня 2019 року та
01 сiчня 2018 року представлено наступним чином:
Аванси одержанi вiд пов'язаних сторiн
На 31.12.2019
На 01.01.2019
На 01.01.2018
Материнська компанiя та її фiлiї

ПАТ "Українська залiзниця"

68 569
33 063
29 806
РФ "Приднiпровська залiзниця"
6 361
4 505
РФ "Львiвська залiзниця"
19 496
7 897
7 144
РФ <Пiвденна залiзниця>
12 487
РФ "Донецька залiзниця"
1 551
2 548
РФ "Одеська залiзниця" ПАТ
294
762
РФ "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
607
Разом
108 758

49 382
36 950
Продажi продукцiї, товарiв, робiт, послуг пов'язаним сторонам за 2018 та 2019 роки
представлено наступним чином:
Продажi пов'язаним сторонам
2019
2018
Материнська компанiя та її фiлiї

РФ "Львiвська залiзниця"
162 183
168 859
РФ "Пiвденна залiзниця"
31 977
112 917
РФ "Приднiпровська залiзниця"
63 692
56 077
РФ "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
16 598
11 852
РФ "Донецька залiзниця"
16 176
6 648
РФ "Одеська залiзниця"
13 055
4 611
Разом
303 681
360 964

Iншi пов'язанi сторони

ПрАТ "Днiпропетровський тепловозоремонтний завод"
6 436
2 598
ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод"
566
Разом
6 436
3 164
Разом продажi пов'язаним сторонам
310 117
364 128
Придбання товарiв, робiт, посуг вiд пов'язаних сторiн за 2018 та 2019 роки представлено
наступним чином:
Придбання вiд пов'язаних сторiн
2019
2018
Материнська компанiя та її фiлiї

Фiлiя "Енергозбут" ВСП "Львiвське регiоналльне вiддiлення" ПАТ "Укрзалiзниця"
1 934
11 473
Фiлiя "Науково-дослiдний та конструкторсько-технологiчний iнститут залiзничного транспорту"
ПАТ "Укрзалiзниця"
1 370
1 060
ДП "ГIОЦ УКРЗАЛIЗНИЦI"

60
51
РФ "Приднiпровська залiзниця"
4
РФ "Львiвська залiзниця"
238
276
Разом
3 602
12 864
Iншi пов'язанi сторони

ТОВ <Енерго Збут Транс>
3 231
Разом
3 231
Разом придбання вiд пов'язаних сторiн
6 833
12 864
Строки i умови операцiй зi зв'язаними сторонами
Операцiї купiвлi-продажу з пов'язаними сторонами здiйснюються за звичайними цiнами,
переважно такими ж, як i з непов'язаними постачальниками та покупцями. Непогашенi залишки
на кiнець звiтного перiоду є незабезпеченими, безвiдсотковими, з розрахунком грошовими
коштами. Не було надано чи отримано жодних гарантiй вiдносно дебiторської чи кредиторської
заборгованостi з пов'язаними сторонами.
Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу
Провiдним управлiнським персоналом вважається Голова та члени Правлiння ПрАТ
<Львiвський локомотиворемонтний завод>. У 2019 роцi, витрати на винагороду провiдному
управлiнському персоналу складалися iз заробiтної плати, вiдповiдних нарахувань та премiй
Голови та члена Правлiння, якi становили
1 591 тис. грн. (у 2018 роцi - 2 098 тис. грн.).
Отримання винагороди членами Наглядової ради становило 201 тис.грн. (у 2018 роцi - 157 тис.

грн.).
30. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти та iншi
фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованiсть, що виникають
безпосередньо у ходi операцiйної дiяльностi.
Компанiя не бере участi в суттєвих операцiях з використанням похiдних фiнансових
iнструментiв, оскiльки полiтика Компанiї не передбачає здiйснення таких операцiй. Загальна
програма управлiння ризиками Компанiї сфокусована на згладжуваннi ефекту
непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України i спрямована на зменшення
його потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Компанiї.
Управлiння ризиками здiйснюється фiнансовим вiддiлом Компанiї, а ключовi рiшення
приймаються Загальними зборами власникiв. Основнi ризики, притаманнi фiнансовим
iнструментам Компанiї, включають ринковий ризик, валютний ризик, ризик лiквiдностi та
кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки за
фiнансовим iнструментом будуть коливатися внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
включає в себе три типи ризику: вiдсотковий ризик, валютний ризик i iншi цiновi ризики,
наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу i ризик змiни цiн на матерiали та готову
продукцiю. Фiнансовi iнструменти, яким властивий ринковий ризик, включають в себе позики,
фiнансовi активи, наявнi для продажу, та похiднi фiнансовi iнструменти.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Схильнiсть
Компанiї до ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют обумовлена операцiйною
дiяльнiстю (кредиторська заборгованiсть за товари).
На дiяльнiсть Компанiї у 2018 та 2019 роках має вплив коливання ЄВРО та польського злотого,
так як iснуюча кредиторська заборгованiсть визначена у цих валютах.
Обмiннi курси iноземних валют, в яких вираженi фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї, по
вiдношенню до української гривнi, встановленi НБУ на вказанi дати, були наступними:
Дата звiтностi
ЄВРО (EUR)
Польський злотий (PLN)
1 сiчня 2018
33,4954
8,0117
1 сiчня 2019
31,714138
7,370581
31 грудня 2019
25,808517
6,194300
Станом на 31 грудня 2019 року аналiз активiв та зобов'язань Компанiї за валютою представлено
наступним чином:
Активи
EUR

PLN
Всього фiнансовi активи
-

Зобов'язання

Торгова кредиторська заборгованiсть
Всього фiнансовi зобов'язання
Вiдкрита позицiя
Станом на 01 сiчня 2019 року аналiз активiв та зобов'язань Компанiї за валютою представлено
наступним чином:
Активи
EUR
PLN
Всього фiнансовi активи
-

Зобов'язання

Торгова кредиторська заборгованiсть
(15)
(307)
Всього фiнансовi зобов'язання
(15)

(307)
Вiдкрита позицiя
(15)
(307)
Станом на 01 сiчня 2018 року аналiз активiв та зобов'язань Компанiї за валютою представлено
наступним чином:
Активи
EUR
PLN
Всього фiнансовi активи
-

Зобов'язання

Торгова кредиторська заборгованiсть
(103)
(307)
Всього фiнансовi зобов'язання
(103)
(307)
Вiдкрита позицiя
(103)
(307)
Чутливiсть прибутку до оподаткування Компанiї до змiни курсу ЄВРО та польського злотого
Ризик операцiйної курсової рiзницi стосується монетарних активiв та зобов'язань Компанiї,
виражених в iноземнiй валютi, та виникає внаслiдок коливань курсiв на валютному ринку.
Такий ризик виникає при операцiях купiвлi/продажу Компанiєю в валютах iнших, нiж
функцiональна валюта. Компанiя не проводить операцiй з метою хеджування валютних ризикiв.
У таблицi нижче представлена iнформацiя щодо чутливостi прибутку до оподаткування
Компанiї до вiрогiдної змiни обмiнного курсу (внаслiдок змiн у справедливiй вартостi
монетарних активiв та зобов'язань), при постiйному значеннi всiх iнших змiнних.
31 грудня 2019 року
Прибуток чи збиток
Капiтал (за вирахуванням

податку на прибуток)
Зростання курсу польського злотого на 10%
(226)
Падiння курсу польського злотого на 10%
226
Зростання курсу ЄВРО на 10%
(48)
Падiння курсу ЄВРО на 10%
48
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Компанiя понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти
не виконають свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом. Компанiя схильна до кредитного
ризику, пов'язаного з її операцiйною дiяльнiстю, насамперед, щодо торгової дебiторської
заборгованостi та грошових коштiв.
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Компанiю на значнi кредитнi ризики,
включають в основному: грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську
заборгованiсть, наданi позики. Кредитний ризик Компанiї вiдслiдковується та аналiзуються в
кожному конкретному випадку. Управлiнський персонал Компанiї вважає, що кредитний ризик
належним чином вiдображено в резервах пiд кредитнi ризики.
Грошовi кошти Компанiї переважно розмiщуються в великих надiйних банках України.
Компанiя не вимагає застави за своїми фiнансовими активами. Управлiнський персонал
розробив кредитну полiтику i потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдстежуються. Кредитнi
ризики оцiнюються для всiх клiєнтiв, якi потребують кредиту, вiдстрочки платежу, що
перевищує певний лiмiт.
Максимальний кредитний ризик, присутнiй на 31 грудня 2019, 01 сiчня 2019 року та 01 сiчня
2018 року, дорiвнює балансової вартостi фiнансових iнструментiв та становив:
31 грудня 2019
01 сiчня 2019
01 сiчня 2018
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
84
135
218
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
24 183
19 687

20 006
Грошовi кошти та їх еквiваленти
37 245
626
1 118
Всього фiнансовi активи
61 512
20 448
21 342
Iнформацiя щодо кредитної якостi торгової та iншої дебiторської заборгованостi станом на 31
грудня 2019 року, 1 сiчня 2019 року та 1 сiчня 2018 року представлено в Примiтцi № 11.
Ризик лiквiдностi
Компанiя здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи
iнструмент планування поточної лiквiдностi. Метою Компанiї є пiдтримка балансу мiж
безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю, шляхом використання вiдстрочок платежiв.
Управляння ризиками лiквiдностi на рiвнi Компанiї проводиться шляхом вивчення
платоспроможностi клiєнтiв, встановлення лiмiту договору, що дозволяє мiнiмiзувати ризики,
пов'язанi з неплатежами.
Компанiя придiляє велику увагу неплатежам та проводить роботу по своєчасному стягненню
боргiв. В рамках розгляду цього питання також проводяться роботи по формуванню резерву
очiкуваних кредитних збиткiв.
В таблицi нижче представлено аналiз розподiлу фiнансових активiв та зобов'язань за
договiрними строками погашення (балансова вартiсть) станом на 31 грудня 2019 року.
До 1 року
Бiльше 1 року
Фiнансовi активи

Довгострокова дебiторська заборгованiсть
84
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
23 893
290

Грошовi кошти та їх еквiваленти
37 245
Всього фiнансовi активи
61 138
374

Фiнансовi зобов'язання

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
(117 871)
Всього фiнансовi зобов'язання
(117 871)
Чиста позицiя станом на 31 грудня 2019
(56 733)
374
В таблицi нижче представлено аналiз розподiлу фiнансових активiв та зобов'язань за
договiрними строками погашення (балансова вартiсть) станом на 01 сiчня 2019 року
До 1 року
Бiльше 1 року
Фiнансовi активи

Довгострокова дебiторська заборгованiсть
-

135
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
19 687
Грошовi кошти та їх еквiваленти
626
Всього фiнансовi активи
20 313
135

Фiнансовi зобов'язання

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
(123 652)
0
Всього фiнансовi зобов'язання
(123 652)
0
Чиста позицiя станом на 1 сiчня 2019
(103 339)
135
В таблицi нижче представлено аналiз розподiлу фiнансових активiв та зобов'язань за
договiрними строками погашення (балансова вартiсть) станом на 01 сiчня 2018 року
До 1 року
Бiльше 1 року
Фiнансовi активи

Довгострокова дебiторська заборгованiсть
218
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
20 006
Грошовi кошти та їх еквiваленти
1 118
Всього фiнансовi активи
21 124
218

Фiнансовi зобов'язання

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
(112 544)
0
Всього фiнансовi зобов'язання
(112 544)
0
Чиста позицiя станом на 1 сiчня 2018
(91 420)
218
Управлiння капiталом

Компанiя розглядає позиковий капiтал та власний капiтал як вiдповiднi компоненти
фiнансування капiталу, а отже - частину управлiння її капiталом. Задачею Компанї при
управлiннi капiталом є забезпечення спроможностi Компанї продовжувати функцiонувати на
постiйнiй основi з метою забезпечення прибуткiв для власникiв та вигод для iнших зацiкавлених
осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб, капiталовкладень та
стратегiї розвитку Компанї. Полiтика Компанї з управлiння капiталом спрямована на
забезпечення та пiдтримку оптимальної структури капiталу з метою зменшення сукупних витрат
на залучення капiталу i забезпечення гнучкостi доступу Компанї до ринкiв капiталу.
Структура капiталу наведена нижче:
31 грудня 2019
01 сiчня 2019
01 сiчня 2018
Процентнi кредити та запозичення
Грошовi кошти та їх еквiваленти
(37 245)
(626)
(1 118)
Чиста заборгованiсть
(37 245)
(626)
(1 118)
Всього власний капiтал
17 344
17 442
61 147

Всього капiтал
(19 901)
16 816
60 029
Управлiнський персонал постiйно контролює структуру капiталу Компанї та може коригувати
свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi,
ринкових тенденцiях та стратегiї розвитку Компанї.
31. Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля звiтної дати до затвердження цiєї фiнансової звiтностi вiдбулися подiї, якi вимагали
коригування звiтностi. Так 09.01.2020 р. набрало законної сили Рiшення Господарського суду
Львiвської областi вiд 09.12.2019 р. по справi № 914/1571/19, а 14.01.2020 р. набрало законної
сили Рiшення Господарського суду Львiвської областi вiд 12.12.2019 р. по справi № 914/1568/19,
за якими адмiнiстративнi витрати збiльшено на 7 тис. грн., а iншi витрати на 58 тис.

Т.в.о. голови правлiння
Головний бухгалтер

__________________________
__________________________

О.М. Стадницький

А.Д. Федик

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

ТОВ <ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН>
2 - суб'єкти аудиторської діяльності
23731031
01011, м. Київ, вул. Гусовського,
11/11, офiс 3
0283
номер: 0618, дата: 28.07.2016
з 01.01.2019 по 31.12.2019
02 - із застереженням
Ми провели аудит фiнансової
звiтностi ПрАТ <Львiвський
локомотиворемонтний завод> (далi Товариство), що складається з
Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2019 р., Звiту про
фiнансовi результати (Звiту про
сукупний дохiд), Звiту про рух
грошових коштiв (за непрямим
методом), Звiту про власний капiтал
за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, а також Примiток до
фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових
полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть,
що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан Товариства на 31
грудня 2019 р., його фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк,
що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (далi
- МСФЗ) та вiдповiдає вимогам
Закону України <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову
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Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту
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Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 р.
№ 996-XIV (далi - ЗУ № 996-XIV)
щодо складання фiнансової
звiтностi.
номер: 1571/О, дата: 04.03.2020
дата початку: 04.03.2020, дата
закінчення: 15.04.2020
15.04.2020
150 000,00

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

Наглядовiй радi
ПрАТ <Львiвський локомотиворемонтний завод>

Головi та членам Правлiння

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

Думка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ <Львiвський локомотиворемонтний завод> (далi
- Товариство), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
на 31
грудня 2019 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух
грошових коштiв (за непрямим методом), Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, а також Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., його фiнансовi результати i

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV (далi - ЗУ
№ 996-XIV) щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням

Товариство вперше застосувало Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi для фiнансової
звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019 р., та провело вiдповiднi коригування станом на
кожну звiтну дату включно з датою переходу.

Аудиторами було виявлено недотримання МСФЗ 1 <Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi> у частинi визначення доцiльної собiвартостi необоротних
активiв. Товариство залучило незалежного оцiнювача для визначення доцiльної собiвартостi
станом на 01.01.2018 р. Станом на дату звiту оцiнювач не завершив процедуру визначення
справедливої вартостi об'єктiв. Визначення цiєї вартостi не було включено до Звiту про
фiнансовий стан Товариства та у вiдповiднi Примiтки до фiнансової звiтностi. Аудитори не
мали змоги достовiрно визначити вплив недотримання стандарту на фiнансову звiтнiсть.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом професiйної етики бухгалтерiв, розробленим Комiтетом з мiжнародних
стандартiв бухгалтерської етики, а також етичними вимогами та вимогами Закону України
<Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII до
нашого аудиту фiнансової звiтностi в Українi, а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог. Ми не надавали Товариству будь-яких послуг, заборонених
законодавством.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi

Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 до рiчної фiнансової звiтностi, в якiй зазначається, що

станом на 31.12.2019 р. вартiсть чистих активiв
грн.,
що менше за розмiр статутного капiталу на

складає

17 344 тис.

55 291 тис. грн.,

а також на те, що у 2018 роцi Товариство отримало чистий збиток вiд результатiв дiяльностi в
сумi 34 218 тис. грн.

Цi подiї або умови, разом з iншими питаннями, наведеними у Примiтках до рiчної фiнансової
звiтностi, вказують на те, що iснує суттєва невизначенiсть щодо здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у разi зменшення чистих активiв
Товариства до розмiру, меншого вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого
законом. Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.

Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про управлiння вiдповiдно до ЗУ № 996-ХIV та
у Звiтi керiвництва згiдно iз Законом України <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд
23.02.2006 р. № 3480-IV (далi ЗУ № 3480-IV), але не є фiнансовою
звiтнiстю за 2019 рiк та нашим звiтом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про
управлiння.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цiєї
iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

При цьому потрiбно враховувати, що нами було модифiковано думку щодо фiнансової
звiтностi. Вiдповiдно, ми не можемо дiйти висновку, чи iнша iнформацiя мiстить суттєвi
викривлення стосовно питань, якi розкритi у роздiлi <Основа для думки iз застереженням>.

Звiт про управлiння, наданий управлiнським персоналом Товариства, узгоджується з
фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2019 рiк.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал
вважає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих
аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов,
що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основi
її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Iнша iнформацiя

Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо увагу, що з
14
березня 2020 р. згiдно з Указом Президента України <Про рiшення Ради нацiональної безпеки
i оборони України вiд 13 березня 2020 року "Про невiдкладнi заходи щодо забезпечення
нацiональної безпеки в умовах спалаху гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавiрусом SARS-CoV-2">
вiд 13.03.2020 р. № 87/2020, з метою запобiгання
негативному розвитку епiдемiчної ситуацiї та забезпечення додержання ст. 49 Конституцiї
України вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР, Рада нацiональної безпеки i оборони України
оголосила надзвичайну ситуацiю та ряд обмежень строком щонайменше до 11.05.2020 р.

Вплив ризикiв на майбутню дiяльнiсть Товариства не може бути визначений на даний момент
через iснуючу невизначенiсть. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли б
бути результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки
будуть iдентифiкованi та зможуть бути оцiненi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв

Дотримання вимог ЗУ № 3480-IV

Згiдно з вимогами ст. 401 ЗУ № 3480-IV, вiд нас вимагається перевiрити та висловити думку
вiдносно деяких роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння.

Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, що наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння,
ми дiйшли висновку, що iнша iнформацiя, яка розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння,
мiстить iнформацiю, розкриття якої вимагає ст. 401
ЗУ № 3480-IV.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є
Трюханов Iван Олегович.

Ключовий партнер з аудиту

Трюханов Iван Олегович

ТОВ <ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН>
Україна, 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3
Номер реєстрацiї в Реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 0283

<15> квiтня 2020 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан Товариства на 31 грудня 2019 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi
- МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV (далi - ЗУ № 996-XIV) щодо складання
фiнансової звiтностi.

