
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова правлiння       Ленiв Ярослав Григорович 

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

М.П. 
30.04.2016 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

13655435 

4. Місцезнаходження 

Івано-Франківська , д/в, 76018, Iвано-Франкiвськ, Залiзнична, 22 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0342225370 0342225370 

6. Електронна поштова адреса 

lawyer@lrz.if.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 83 
  

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.lrz.if.ua в мережі Інтернет 30.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про 

прийняття 

рішення про 

попереднє 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

  

7) інформація про 

прийняття 

рішення про 

надання згоди на 

вчинення значних 

  



правочинів 

8) інформація про 

прийняття 

рішення про 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість 

  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  



32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi 

згiдно положення про РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ 

ПАПЕРIВ: ПрАТ "IФ ЛРЗ" не належить до об'єднань пiдприємств. 

Рейтингової оцiнки товариства не проведено. Вiдсутнi особистi данi 

посадових осiб пiдприємства, так як вони не дали згоди на їх розголошення. 

Посадовi особи емiтента акцiями не володiють. Загальнi збори акцiонерiв не 

проводились. Iнформацiї про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, 

випущенi емiтентом, про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду 

немає. Рiчної фiнансової звiтностi складеної за МСФЗ немає. загальнi збори не 

проводились, оскiльки єдиним акцiонером є держава в особi Мiнiстерства 

транспорту та звязку України, i приймає рiшення; iнформацiя про органи 

управлiння вiдсутня, тому, що товариство є акцiонерним товариством; 

товариство не користувалось послугами рейтингового агенства у 2015 

роцi,тому рейтингову оцiнку не проводило; 100% акцiй товариства належить 

державi в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, тому загальнi збори 

акцiонерiв не проводились тому також копiї протоколiв вiдсутнi; товариство 

не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв, а також не 

викупляло власнi акцiї протягом 2015 року, а тому не отримувало гарантiї 

третiх осiб; рiчна фiнонсова звiтнiсть, вiдповiдно до МСФЗ не складається. 

Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконанння зобовязань за якими 

забезпечене обєктами нерухомостi, тому не подає звiт про стан обєкта 

нерухомостi; товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, 

як переробна, добувна промисловiсть або виробництво електоренергiї, газу та 

води за КВЕД, iншi роздiли також не заповнювались у звязку з їх непотребою 

або вiдсутнiстю iнформацiї. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод" 

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

АОО 362604 

3. Дата проведення державної реєстрації 

28.04.2001 

4. Територія (область) 

Івано-Франківська  

5. Статутний капітал (грн) 

19562800 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

100 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

321 

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

33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв 

д/в д/в 

д/в д/в 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

АБ "Експрес Банк" 

2) МФО банку 

322959 

3) поточний рахунок 

600502507601 

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

у іноземній валюті 

Промiнвестбанк, м. Iвано-Франкiвськ 

5) МФО банку 

336354 



6) поточний рахунок 

26004301710918 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, 

що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв 548808 17.08.2010 

Мiнiстерство 

промислової 

полiтики України 

Необмежена 

Опис д/в 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Мiнiстерство iнфраструктури 

України 
37472062 

01135Україна м.Київ 

пр.Перемоги 14 
100 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова правлiння 

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

Ленiв Ярослав Григорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 813643 Iвано-Франкiвський МУВС МВС 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища, у 1995 р. закiнчив Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу, в 2007 роцi закiнчив iнститут 

пiслядипломної освiти Днiпропетровського нацiонального унiверситету залiзничного транспорту 

iм. Лазаряна 

6) стаж роботи (років)** 

26 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

головний iнженер ПрАТ "IФ ЛРЗ" 

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

27.04.2014 0 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Боднарук Свiтлана Михайлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 0 Iвано-Франкiвським МУВС МВС 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища, Тернопiльська академiя народного господарсва 

6) стаж роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/в 

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

21.06.2013 безстороко 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради 

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

Холоднова Iрина Петрiвна  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



д/в д/в д/в 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного 

менержменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна 

України 

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

19.01.2016 д/в 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Змiни в персональному складi вiдбулись у звязку з 

прийняттям рiшення вищим органом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Єсипенко Людмила Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного 

менержменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна 

України 

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

19.01.2016 д/в 



9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Змiни в персональному складi вiдбулись у звязку з 

прийняттям рiшення вищим органом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Дишлюк Петро Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного 

менержменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна 

України 

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

19.01.2016 д/в 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Змiни в персональному складi вiдбулись у звязку з 

прийняттям рiшення вищим органом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Андрiєнко Полiна Григорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в д/в 



4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного 

менержменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна 

України 

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

19.01.2016 д/в 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Змiни в персональному складi вiдбулись у звязку з 

прийняттям рiшення вищим органом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Кузуб Тетяна Олександрiвна  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного 

менержменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна 

України 

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

19.01.2016 д/в 

9) Опис 



Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Змiни в персональному складi вiдбулись у звязку з 

прийняттям рiшення вищим органом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник голови правлiння з питань фiнансiв та економiки 

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

Мельниченко Лiдiя Власiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 867092 Тисменицьким РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "IФ ЛРЗ" - головний бухгалтер 

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

27.06.2013 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник голови правлiння з комерцiйних питань та збуту 

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

Гоголь Василь Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 202404 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища 



6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "IФЛРЗ" - начальник комерцiйного вiддiлу 

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

27.06.2013 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний iнженер 

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

Гураль Василь Максимович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 067067 Тисменицьким РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ № IФ ЛРЗ" - головний механiк 

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

16.12.2013 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

голова ревiзiйної комiсiї 

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



Селiвьорстова Людмила Юрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

начальника вiддiлу Департаменту КПОП Фонду Державного майна України 

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

04.03.2016 д/в 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Змiни в персональному складi вiдбулись у звязку з 

прийняттям рiшення вищим органом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член ревiзiйної комiсiї 

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

Додонова Олена Олександрiвна  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

головного спецiалiста вiддiлу ДДММКВ Фонду Державного майна України 

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

04.03.2016 д/в 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 



особi товариством не виплачувалось. Змiни в персональному складi вiдбулись у звязку з 

прийняттям рiшення вищим органом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член ревiзiйної комiсiї 

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

Микитин Дмитро Михайлович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

завiдувача сектору перевiрок ГУ ДФС в Iвано-Франкiвськiй областi 

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

04.03.2016 д/в 

9) Опис 

Повноваження та обов`язки посадової особи визначено статутом товариства. Винагорд посадовiй 

особi товариством не виплачувалось. Змiни в персональному складi вiдбулись у звязку з 

прийняттям рiшення вищим органом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правлiння 
Ленiв Ярослав 

Григорович 

СС 813643 Iвано-

Франкiвський МУВС МВС 
0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Боднарук Свiтлана 

Михайлiвна 

СС 758711 Коломийським РВ 

УМВС в Iвано-Франкiвськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

член наглядової 

ради 

Андрiєнко Полiна 

Григорiвна 
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 
Холоднова Iрина Петрiвна  д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Дишлюк Петро 

Михайлович 
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Єсипенко Людмила 

Миколаївна 
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Кузуб Тетяна 

Олександрiвна  
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 

правлiння з питань 

фiнансiв та 

економiки 

Мельниченко Лiдiя 

Власiвна 

СС 867092 Тисменицьким РВ 

УМВС в Iвано-Франкiвськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Заступник голови 

правлiння з 

комерцiйних 

питань та збуту 

Гоголь Василь 

Миколайович 

СС 202404 Iвано-

Франкiвським МУВС МВС в 

Iвано-Франкiвськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

головний iнженер 
Гураль Василь 

Максимович 
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 

голова ревiзiйної Селiвьорстова Людмила д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 



комiсiї Юрiвна 

член ревiзiйної 

комiсiї 

Додонова Олена 

Олександрiвна  
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 

член ревiзiйної 

комiсiї 

Микитин Дмитро 

Михайлович  
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Мiнiстерство 

iнфраструктури 

України 

37472062 

01135 Україна м. Київ 

Шевченкiвський м.Київ 

проспект Перемоги, 14 

78251200 100 78251200 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Усього 78251200 100 78251200 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 141 0 1278 0 

Нарахувані дивіденди на одну акцію, 

грн. 
0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 
141 0 1278 0 

Дата складання переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів     

Дата виплати дивідендів 
    

Опис 
Виплата дивiдендiв у 2015 роцi згiдно листа Мiнiстерства iнфраструктури 

України 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "Страхова компанiя "Еталон" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20080515 

Місцезнаходження 01032 Україна м. Київ д/в м.Київ Жилянська, 108 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 377376 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Держфiнпослуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.12.2007 

Міжміський код та телефон (044)5902222 

Факс (044)5902222 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис д/в 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТзОВ "IФ-аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 22196268 

Місцезнаходження 76019 Україна Івано-Франківська д/в м. Iвано-Франкiвськ Панаса 

Мирного, 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

001060 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2005 

Міжміський код та телефон (03422) 45032 

Факс (03422) 45032 

Вид діяльності аудиторська 

Опис д/в 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ д/в м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2092 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 377-70-16 

Факс (044) 279-12-49 



Вид діяльності Депозитарна дiяльность депозитарiю цiнних паперiв 

Опис д/в 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Державний ощадний банк України 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/в м.Київ Госпiтальна, 12г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 579803 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.08.2011 

Міжміський код та телефон (044) 363-01-33 

Факс (044) 247-85-68 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис д/в 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.08.2010 30/09/1/10 
Iвано-Франкiвське 

теруправлiння 
UA4000000764 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 78251200 19562800 100 

Опис д/в 

  



XI. Опис бізнесу 

Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод - одне iз найстарших пiдприємств Прикарпаття. 

Засноване в 1866 роцi в мiстi Станiславi (зараз Iвано-Франкiвськ) як головнi машиннi майстернi 

Львiвсько-чернiвецької залiзницi, на якiй з 1 вересня того ж року почався регулярний рух потягiв. 

У 1870 роцi пiдприємство стало найбiльшим у Галичинi. У 1912 роцi на пiдприємствi працювало 

1000 чоловiк. За час свого iснування завод пройшов усi стадiї технiчного розвитку - вiд гужового 

транспорту i трансмiсiї до сучасних верстатiв. У 1977 роцi завод пережив своє друге народження. 

Цього року був вiдремонтований перший тепловоз iз гiдравлiчною передачею, а в 1979 роцi - 

останнiй паровоз. У зв'язку з переходом заводу на ремонт тепловозiв були реконструйованi всi 

цехи i дiлянки без зупинки виробництва. Використовуючи i розвиваючи технiчну базу, на 

пiдприємствi створений ряд нових виробництв з виготовлення запасних частин i ремонту 

рухомого складу. ВАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод" реорганiзований 

27.04.2001 року шляхом корпоратизацiї ДП "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод". 

03.08.2011 року ВАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод" змiнено найменування, 

на виконання вимог Закону на Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський 

локомотиворемонтний завод". 

  

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва у товариства вiдсутнi. У ПрАТ склалася i дiє 

органiзацiйна структура управлiння, характерна для великих пiдприємств машинобудiвної галузi.  

Виробничий процес у товариства органiзовано в цехах, дiльницях та окремих структурних 

пiдроздiлах. Всi виробничi примiщення та адмiнiстративнi будiвлi розташованi на територiї 

заводу. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства вiдповiдно до наказiв по заводу. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу Товариства за звiтний перiод склала 

321 особи. Осiб, якi працюють за сумiсництвом немає, осiб, якi працюють на умовах неповного 

робочого дня 8 осiб, Фонд оплати працi у звiтному перiодi склав 11616 тис. грн. та в порiвняннi з 

минулим перiодом збiльшились тис. грн.(фонд оплати працi у попередньому роцi становив 10111 

тис. грн.). Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її 

працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i 

огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма 

полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних 

пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї. 

  

Товариство не є учасником будь-яких об'єднань пiдприємств та iнших органiзацiй. 

  

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

Сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за 

звiтний рiк по кожному виду спiльної дiяльностi - вiдсутня. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не було. 

  

Облiкова полiтика Приватного акцiонернорго товариства "Iвано-Франкiвський 

локомотиворемонтний завод" (далi - Облiкова полiтика) розроблена на пiдставi Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про порядок 

бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального 

секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об'єктами 



державної, комунальної власностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

26.12.2006р. №1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.12.2006р. за 

№1363/13237, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по 

застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших 

нормативно - правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та з метою 

визначення облiкової полiтики пiдприємства як сукупностi принципiв, методiв i процедур, що 

забезпечить об'єктивне вiдображення фiнансового стану i результатiв господарської дiяльностi 

ПрАТ "ЛЛРЗ". Основнi засоби Основнi засоби придбанi (створенi) зараховуються на баланс 

пiдприємства за первiсною вартiстю.Безоплатно отриманi основнi засоби зараховуються на баланс 

за їх справедливою вартiстю на дату отримання. У складi малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв облiковуються предмети, термiн корисного використання, яких бiльше за рiк i вартiстю до 

6000 грн. Включно та спецодяг i спецвзуття, термiни корисного використання яких бiльшi за рiк i 

вартiстю вiд 50 грн. i бiльше. Нарахування зносу на МНМА здiйснювати в розмiрi 100% 

балансової вартостi таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю. Амортизацiя 

Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нарахоавується iз застосуванням 

прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка 

амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв. Амортизацiя 

малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому 

мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Запаси Придбанi (отриманi) 

запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю, визначеною вiдповiдно до П(С)БО9, яка 

складається з таких фактичних затрат: - суми, що сплачуються вiдповiдно з договором 

постачальнику (продавцю); - суми, що сплачуються за iнформацiйнi, посередницькi та iншi 

подiбнi послуги у зв'язку з пошуком i придбанням запасiв; - суми ввiзного мита; - суми непрямих 

податкiв (ПДВ) у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; - затрати на 

заготiвлю, вантажно-розвантажувальнi роботи, транспортування запасiв до мiсця їх використання, 

включаючи витрати зi страхування та вiдсотки за комерцiйний кредит постачальникiв; - iншi 

витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, у якому вони 

придатнi для використання у запланованих цiлях. Первiсну вартiсть запасiв, виготовлених 

власними силами, визначаються згiдно П(С)БО16. При передачi запасiв у виробництво, продаж та 

iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО, за яким оцiнка запасiв базується на 

припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на 

пiдприємство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими випускаються у 

виробництво ( продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом 

надходження запасiв. Дебiторська заборгованiсть Бухгалтерський облiк дебiторської 

заборгованостi за продукцiю, товари, послуги ведеться за первiсною вартiстю окремо по кожному 

дебiтору, а також за класифiкацiйними групами. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi 

здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її не погашення в наступному 

порядку: 1 група — до 30-ти днiв з дати виникнення 2 група — з 30-го по 60-й день з дати 

виникнення 3 група — з 61-го по 90-й день з дати виникнення 4 група — з 91-го до 1-го року з 

дати виникнення 5 група — вiд 1-го року до 1,5 року з дати виникнення 6 група — вiд 1,5 року до 

3-х рокiв з дати виникнення Облiк доходiв та витрат, фiнансових результатiв доходи в 

бухгалтерському облiку вiдображаються з урахуванням норм, установлених П(С)БО 15 “Доходи”. 

До складу доходiв майбутнiх перiодiв включати суми доходiв, нарахованих протягом поточного 

перiоду, якi будуть визнанi в наступних звiтних перiодах. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї ( товарi, 

iнших активiв) визнати в момент вiдвантаження їх покупцям. Оцiнка ступеня завершеностi 

операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при 

цьому в бухгалтерському облiку вiдображається у звiтному перiодi як готова продукцiя згiдно 

пiдписаного Акта про надання послуги (виконаної роботи). Вiдображення витрат товариства на 

рахунках з облiку витрат здiйснюється за статтями та економiчними елементами витрат вiдповiдно 

до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”. До складу витрат входять 

виробничi, загальновиробничi, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати, 

фiнансовi витрати, витрати вiд участi в капiталi, iншi витрати, податок на прибуток та надзвичайнi 



витрати. До собiвартостi реалiзованої продукцiї включається: виробнича собiвартiсть продукцiї, 

яка була реалiзована у звiтному перiодi; нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати; 

наднормативнi виробничi витрати. Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не 

включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї (адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та 

iншi) квалiфiкуються вiдповiдно до П(С)БО 16. названi витрати вважаються витратами перiоду i 

вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. ПрАТ “ЛЛРЗ” спрямовує чистий прибуток: на 

вiдрахування дивiдендiв на державнi корпоративнi права вiдповiдно до порядку та 14 нормативiв 

встановлених ФДМУ; у резервний фонд, шляхом створення на рiчну дату балансу “Резервного 

фонду” у розмiрi 5 вiдсоткiв чистого прибутку; на розвиток виробництва, шляхом створення на 

квартальну i рiчну звiтну дату “Фонду розвитку виробництва” у розмiрi, передбаченому 

фiнансовими планами та який використовується на капiтальнi iнвестицiї ( придбання, 

модернiзацiя, добудова, дообладнання, тощо необоротних активiв; на матерiальне заохочення 

працiвникiв у розмiрi, передбаченому фiнансовим планом i колективним договором; на iншi цiлi, 

якi передбаченi фiнансовим планом i колективним договором. 

  

основними видами дiяльностi є: 

- ремонт i технiчне обслуговування залiзничного рухомого складу; 

товариство, засноване 149 рокiв тому є пiдприємством, стiйко утримуючим позицiї лiдера в 

областi виробництва та модернiзацiї ремонту складу.  

Завдяки постiйнiй модернiзацiї заводу пiдприємство пройшло шлях вiд паровозоремонтних 

майстерних до високотехнiчного, унiкального заводу по ремонту рухомого складу- ремонт 

агрегатiв до рухомого та самохiдного складу; 

Основними видами продукцiї на даний момент є: 

- ремонт колiсних пар; 

- виготовлення автомотрис вантажних АМВ; 

- нове формування колiсних пар; 

- виготовлення кисню; 

за останнi роки пiдприємство значно розширило та модернiзувало випуск продукцiї, здiйснює 

закупiвлю комплектуючих закордоном, що дає можливiсть виготовляти якiснi та конкурентно 

спроможнi машини. за звiтний рiк пiдприємство тiсно спiвпрацювало з неризидентами по 

реалiзацiї власної продукцiї. 

Виробництво на пiдприємствi не залежить вiд сезонних змiн. 

Основними споживачами виготовленої продукцiї (деталей i запасних частин ТПС), послуг з 

виконування ремонтних робiт є залiзницi України.  

А саме: ДТГО "Пiвденно-Захiдна", СТГО "Пiвденна", ДП "Приднiпровська", "Одеська", ДТГО 

"Львiвська", ДТГО "Донецька" залiзницi та пiдприємства пiдпорядкованi "Укрзалiзницi". 

Послугами нашого пiдприємства по ремонту рухомого складу користуються гiрничозбагачувальнi 

комбiнати.  

Специфiчнiсть фiнансово-економiчного положення заводу визначається в тому , що основним 

замовником послуг є Укрзалiзниця, яка визначає рiчнi об'єми ремонту, термiни оплати виконаних 

робiт., об'єми фiнансування своїх пiдроздiлiв (залiзниць України та iншi).  

До факторiв ризику, якi можуть мати вплив на дiяльнiсть нашого товариства слiд вiднести 

наступнi:  

1. Змiна ринкової кон'юнктури;  

2. Незабезпечення дiяльностi заводу сировиною, матерiалами i енергоресурсами;  

3. Погiршення загальноекономiчного стану в Українi, нестабiльнiсть податкового законодавства.  

Не дивлячись на те, що завод є безумовним лiдером в своїй галузi на ринку України, у нього є 

потенцiйнi конкуренти, такi як Промтепловоз. 

  

За останнi 5 рокiв Товариством були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких 

Товариство не має потреби. Також Товариством протягом останнiх 5 рокiв були придбанi незначнi 



активи.  

Пiдприємство на даний час вивчає питання необхiдностi залучення значних iнвестицiй та 

здiйснення нових придбань активiв, пiсля проведення вiдповiдних розрахункiв Емiтент 

визначиться в доцiльностi та необхiдностi залучення iнвестицiй та придбаннi активiв. Значних 

iнвестицiй не планується. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду не здiйснювалися. 

  

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не 

здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних 

засобiв.  

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв 

полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в 

балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi 

пiдприємства.  

На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.  

На даний час Товариство не має нових планiв щодо капiтального будiвництва, розширення, так як 

забезпеченiсть основними засобами в цiлому вiдповiдає потребам пiдприємства. 

  

На дiяльнiсть Емiтента у 2015 р. мали негативний вплив численнi змiни у законодавствi та звiтних 

формах, ускладнення механiзму складання й адмiнiстрування останнiх. 

  

2015 роцi пiдприємством сплачено штрафних санкцiй на суму 1,2 тис.грн. 

  

Товариство знаходиться на госпрозрахунку. Фiнансовi ресурси пiдприємства створюються за 

рахунок власних коштiв та залучення кредитних ресурсiв. Власнi кошти знаходяться у Товариства 

у безстроковому використаннi. Фiнансовi ресурси витрачаються за певними напрямками з метою 

досягнення конкретних цiлей , визначених товариством, та отримання прибутку. Довгострокових 

фiнансових вкладень за балансом не має. Участi в капiталi iнших пiдприємств не бере. Реалiзацiя 

продукцiї здiйснюється за договiрними цiнами, але не нижче облiкової цiни. Робочий капiтал 

достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi 

за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, 

вiдмови вiд зайвих витрат. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як 

суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй 

дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. 

  

Укладенних, але не виконаних договорiв не має. 

  

Прогнози розвитку товариства пов'язанi i обумовленi тенденцiями розвитку залiзничної галузi. В 

цiлому вони позитивнi та спиятливi i базуються на прогнозах економiчного росту України та країн 

СНД.У 2016 роцi планується збiльшення обсягiв виробництва, розширення ринкiв збуту, пошук 

потенцiйних партнерiв, пiдтримання високого технологiчного рiвня виробництва та належної 

якостi продукцiї. За умов недостатнього фiнансування оновлення парку рухомого складу залiзниць 

протягом останнiх рокiв, погiршення його технiчного стану та старiння прогнозується значний 

рiст попиту на капiтальний ремонт та модернiзацiю. Виходячи з цих сприятливих прогнозiв 

емiтент планує подальшу дiяльнiсть на нових та старих ринках зi своїми послугами з капiтального 



ремонту рухомого складу, та виготовлення широкої наменклатури запасних частин. 

  

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження 

та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 

  

Судових справ, стороною в яких виступає емiтент на суму бiльше 10 вiдсоткiв активiв, протягом 

звiтного перiоду не було. 

  

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi Емiтента, вiдсутня. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
14667 14697 0 0 14667 14697 

будівлі та 

споруди 
12004 11826 0 0 12004 11826 

машини та 

обладнання 
2397 2636 0 0 2397 2636 

транспортні 

засоби 
229 205 0 0 229 205 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 37 30 0 0 37 30 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 14667 14697 

Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 40-100 рокiв, 

машинами i обладнаннями - 10-30 рокiв, транспортними засобами - 5-20 рокiв. Обмежень на 

використання майна у Товариствi не має. Ремонт основних засобiв здiйснювався Товариством 

протягом 2015 року за рахунок власних коштiв.  

У процесi використання об'єктiв основних засобiв економiчнi вигоди, втiленi в них, споживаються 

Товариством, внаслiдок чого зменшується залишкова вартiсть основних засобiв, що 

вiдображається шляхом нарахування амортизацiї. Амортизацiя на основнi засоби нараховувалась у 

вiдповiдностi до закону та пункту 26, 27 П(С)БО 7 "Основнi засоби". Для малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв встановлено метод нарахування амортизацiї в розмiрi 100% вартостi в мiсяцi 

вводу в експлуатацiю.  

Товариство користується основними засобами на умовах використання їх за цiльовим 

призначенням для здiйснення дiяльностi Товариства.  

За даними фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2015 року на балансi облiковувалися 

основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи вказанi вище.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 
25091 24994 



грн)  

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
19563 19563 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

19563 19563 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi 

активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу , що вiдповiдає 

вимогам законодавства. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1960 X X 

у тому числі:   

кредитна лiнiя 31.08.2015 4995 20 31.08.2016 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1256 X X 

Усього зобов'язань X 15220 X X 

Опис: д/в 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 
ТзОВ "IФ-аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
22196268 



Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019 Україна Iвано-Франкiвська 

д/в м. Iвано-Франкiвськ Панаса 

Мирного, 8 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1060 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
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Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(звiт незалежного аудитора ) 

щодо повного комплекту фiнансових звiтiв приватного акцiонерного товариства  

“Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод ” 

за 2015 рiк 

Акцiонерам та керiвництву  

ПрАТ “Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод ” 

для подання Нацiональнiй комiсiї  

з цiнних паперiв та фондового ринку 

Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансових звiтiв приватного акцiонерного товариства “Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод ” , що включають баланс станом на 31 грудня 2015 року, звiт про фiнансовi 

результати за 2015 рiк, звiт про рух грошових коштiв та звiт про змiни в капiталi за рiк що минув на звiтну дату, а 

також примiтки до звiтностi, якi складенi вiдповiдно до нацiональних П(С)БО України. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у 

вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського 

персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та 

достовiрного представлення фiнансових звiтiв ,якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; 

вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають особливостям 

дiяльностi товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської 

перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання етичних вимог ,а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання 

достатньої впевненостi, що 

фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Окрiм цього, аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної 

облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 

представлення фiнансових звiтiв. 



 

Обсяг аудиторської перевiрки 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 

розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка 

ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв 

,аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю , що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення 

фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам , а не з метою висловлення 

думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку 

вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, 

та загального представлення фiнансових звiтiв. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та незалежнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

• у вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами оцiнки ризикiв , не встановлено обставин, якi б 

свiдчили про можливiсть того,що фiнансовi звiти мiстять суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства(МСА 240); 

• у вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає 

обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати 

дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 "Безперервнiсть". 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: 

• з метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової 

звiтностi товариством проведена iнвентаризацiя активiв i зобов'язань (наказ № 990 Д вiд 22 жовтня 2015року). 

Результати iнвентаризацiї розглянутi на засiданнi iнвентаризацiйної комiсiї (протокол вiд 24.11.2015 року)та її 

наслiдки вiдображенi за даними бухгалтерського облiку у 2015 роцi.  

Аудитори не приймали участi в проведеннi iнвентаризацiї оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами 

товариства, проте вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може 

бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим; 

• через обмеження обсягу нашої роботи та непроведенням iнвентаризацiї заборгованостi з наданням актiв звiрок 

взаємних розрахункiв, аудитори не в змозi безумовно пiдтвердити дебiторську та кредиторську заборгованiсть 

Товариства 

Висновок 

Фiнансовi звiти, за винятком можливого впливу питання описаного у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-

позитивної думки», справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства 

«Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод» станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати за рiк 

,що минув на зазначену дату згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) фiнансової звiтностi i вiдповiдають 

законодавчим та нормативним документам з фiнансової звiтностi прийнятим в Українi.  

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

Аудиторська перевiрка проведено у вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi», "Про аудиторську дiяльнiсть","Про акцiонернi товариства", мiжнародних стандартiв аудиту( 

МСА) 700;705;706.  

 

Перевiрена аудиторами фiнансова звiтнiсть є частиною рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом 

згiдно вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року №2826. У складi цiєї iнформацiї 

емiтентом розкривається iнформацiя згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», а також у складi 

особливої iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України «Про цiннi 

папери та фондовий ринок». У вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор 

здiйснює аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з вищевказаними 

законодавчими та нормативними актами. 

• аудиторами не виявлено невiдповiдностей мiж представленою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв в складi особливої iнформацiї;  

• вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2015 року складає 25 091 тис. грн. Даний показник 

розрахований у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств, схвалений рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485. 

Вартiсть чистих активiв є бiльшою за розмiр зареєстрованого статутного капiталу Товариства, що забезпечує 

дотримання вимог статтi 155 Цивiльного кодексу України. Статутний капiтал на звiтну дату сформовано у повному 

обсязi та вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до установчих документiв Товариства; 

• система корпоративного управлiння у Товариствi загалом вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства». Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих 

помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає 

адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.  

За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного 

управлiння створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi 

товариства».  



 

ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН 

На пiдставi даних фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2015 року розрахованi показники, якi характеризують 

фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства: 

Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства Нормативне позитивне 

значення показника Розрахункове значення 

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) / 

ф.1-м ряд. 1695 ?0,25 - 0,5 - 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф.1-м ряд. 1195 

ф.1-м ряд. 1695 ?1,0 - 2,0 1,64 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) ф.1-м ряд. 1495 

ф.1-м ряд. 1900 ? 0,5 0,62 

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 

ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695) / 

ф.1-м ряд. 1495 

? 0,5 - 1,0 0,61 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф.2-м ряд. 2350 / 

ф.1-м (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2 > 0 0,01 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов’язання за 

рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi 

необхiдностi не може миттєво погасити усю свою короткострокову заборгованiсть. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi поточними 

активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових 

зобов’язань Товариство має 1,64 гривень поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi (короткострокова перспектива) 

Товариство зможе розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами. 

Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових коштiв. Вiн показує 

частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство володiє достатнiм власним капiталом, тому є незалежним 

вiд залучених коштiв, тобто на 1 грн. залучених коштiв власних коштiв вкладено 0,62 грн. 

Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть 

Товариства вiд залучених коштiв. Сукупна вартiсть вкладених власних коштiв у 1,64 разiв бiльша нiж вартiсть 

залучених довгострокових та поточних коштiв. 

Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства 

тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня активiв пiдприємства i цей показник склав 0,01 

грн.  

 

Директор аудиторської фiрми  

“IФ-аудит”(сертифiкат № 001422) _____________ М. Мосiйчук  

 

«18» квiтня 2016 року  

76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8  

д/в 

д/в 

д/в 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2014 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): збори не проводились Так 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): збори не проводились Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): збори не проводились Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

членів наглядової ради - незалежних директорів 
 

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

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

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 5 

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

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) д/в 

 

д/в 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  iншi комiтети не створювались 



Інші (запишіть)  iншi комiтети не створювались 

 

д/в 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/в 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): д/в 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

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 3 осіб; 

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

трьох років? 4 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так 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 Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  д/в 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 



 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада X 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/в  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/в  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/в 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 

приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний 

завод" 

за ЄДРПОУ 13655435 

Територія 
 

за КОАТУУ 2610100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 233 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 33.17 

Середня кількість 

працівників 
321 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
76018, вул.Залiзнична,22, м.Iвано-

Франкiвськ  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
 

V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 761 786 0 

первісна вартість 1001 886 923 0 

накопичена амортизація 1002 125 137 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 44 15 0 

Основні засоби: 1010 14697 14530 0 

первісна вартість 1011 42101 41864 0 

знос 1012 27404 27334 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 1502 15332 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 8414 11266 0 

Виробничі запаси 1101 4018 6408 0 

Незавершене виробництво 1102 2926 3018 0 

Готова продукція 1103 1470 1839 0 

Товари 1104 0 1 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 15236 12002 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 368 387 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 306 366 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 727 747 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 130 7 0 

Готівка 1166 2 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 69 92 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 478 478 0 

Усього за розділом II 1195 25422 24979 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 40924 40311 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19563 19563 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 4505 4505 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 237 247 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 689 776 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 24994 25091 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 7085 1960 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 3312 8902 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 1454 1334 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 397 493 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 1104 1040 0 

за одержаними авансами 1635 43 204 0 

за розрахунками з учасниками 1640 75 31 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2460 1256 0 

Усього за розділом IІІ 1695 15930 15220 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 40924 40311 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Ленiв Я.Г. 

Головний бухгалтер Боднарук С.М. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 

приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний 

завод" 

за ЄДРПОУ 13655435 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 49961 40651 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 45536 ) ( 34092 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

4425 

 

6559 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 24212 838 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3754 ) ( 3661 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1044 ) ( 908 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 23085 ) ( 1494 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

754 

 

1334 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 10 13 

Інші доходи 2240 318 42 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 795 ) ( 1021 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 49 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

238 

 

368 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -44 -86 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

194 

 

282 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 194 282 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 32747 24631 

Витрати на оплату праці 2505 11616 10111 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4415 3755 

Амортизація 2515 815 764 



Інші операційні витрати 2520 2226 1771 

Разом 2550 51819 41032 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Ленiв Я.Г. 

Головний бухгалтер Боднарук С.М. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 

приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний 

завод" 

за ЄДРПОУ 13655435 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

87585 

 

41836 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2847 567 

Надходження від повернення авансів 3020 757 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 10 13 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 88 58 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 313 514 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 62830 ) 

 

( 24244 ) 

Праці 3105 ( 9552 ) ( 7772 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5241 ) ( 5147 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6555 ) ( 4867 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 68 ) ( 118 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 4427 ) ( 3021 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2060 ) ( 1728 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1382 ) ( 1099 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6040 -141 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 102 ) ( 159 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -102 -159 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 22630 9245 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 27755 7745 

Сплату дивідендів 3355 ( 141 ) ( 79 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 795 ) ( 1021 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -6061 400 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -123 100 

Залишок коштів на початок року 3405 130 30 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 7 130 

 

Примітки д/в 

Керівник Ленiв Я.Г. 

Головний бухгалтер Боднарук С.М. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 

приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний 

завод" 

за ЄДРПОУ 13655435 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Ленiв Я.Г. 

Головний бухгалтер Боднарук С.М. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський 

локомотиворемонтний завод" 
за ЄДРПОУ 13655435 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 19563 0 4505 237 689 0 0 24994 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 19563 0 4505 237 689 0 0 24994 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 194 0 0 194 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 10 -10 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 -97 0 0 -97 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 10 87 0 0 97 

Залишок на 

кінець року 
4300 19563 0 4505 247 776 0 0 25091 

 

Примітки д/в 

Керівник Ленiв Я.Г. 

Головний бухгалтер Боднарук С.М. 

 


