
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Квартальна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

 В.о.Голови правління Свергун Олександр Григорович

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

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

(дата)

22.04.2015
М.П.

за          квартал              року1 2015

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

00659101

вул.Краснозаводська,7, м.Дніпропетровськ, 
49038

(056)42-50-66, (056)793-21-52, (056)770-69-46

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

(дата)

22.04.2015

2. Квартальна 
інформація розміщена 
на сторінці

в мережі 
Інтернет (дата)

22.04.2015

(адреса сторінки)

WWW.DTRZ.COM.UA

Акціонерне товариство
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента

X5. Інформація про посадових осіб емітента

X6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

7. Відомості про цінні папери емітента:

X    1) інформація про випуски акцій емітента;

    2) інформація про облігації емітента;

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного 
періоду

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

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 
активів

X16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

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

18. 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)

19. Примітки:   Приватне акцiонерне товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" 
(скорочене найменування товариства: Пр АТ "ДТРЗ").
3.Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не приймало участі в створенні інших юридичних осіб.
4.Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не має посади корпоративного секретаря.
5.Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не підлягає обов"язковій рейтінговій оцінці.
6.Засновником та єдиним акціонером Товариства  є держава в особі Міністерства інфраструктури 
України відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 р. №1085/2010 "Про оптимізацію 

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

X    1) інформація про зобов'язання емітента

X    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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системи центральних органів виконавчої влади". Засновник має право на рішення та затвердження
  розподілу прибутків. 
7.(7.2), 8. Єдиним засновником та акціонером ПрАТ "ДТРЗ" є держава в особі Міністерства 
інфраструктури України, якому належать 100% акцій. Фізичні особи (в тому числі посадові особи)
 не володіють акціями підприємства.
9. У зв"зку з відсутністтю акцій в приватних руках, загальні збори акціонерів не  
проводяться.Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури 
України.
10. Всі 100% акцій належать  державі в особі Міністерства інфраструктури України.Фізичні ліца 
не володіють акціями Товариства,тому дивіденди для фізичних ліц на одну просту акцію, на одну 
привілейовану акцію не нараховуються. Перелік осіб для отримання дивідендів та реестр для 
виплати дивідендів не ведуться.
12(12.2). Підприємство не здійснювало випуск облігацій.
Підприємство ПрАТ "ДТРЗ" не має процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій.
12(12.3). Підприємство не випускало інші цінні папери.
12(12.4). Товариство не випускало похідних цінних паперів.
12(12.5). Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.
14.(14.4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції надається 
довідково, тому що ПрАТ "ДТРЗ" не займається видами діяльності, які класифікуються як 
переробна, добувальна промисловість,виробництво та розподілення єлектроенергії, газу та води.
14.(14.5) Інформація про собівартість реалізованої продукції надається довідково, тому що ПрАТ 
"ДТРЗ" не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувальна 
промисловість,виробництво та розподілення єлектроенергії, газу та води.
15. На ПрАТ "ДТРЗ" випуск боргових цінних паперів не здійснювався.
16. ПрАТ "ДТРЗ" не має іпотечних цінних паперів.
17. У зв"язку з тим, що 100% акцій належать державі в особі Міністерства  інфраструктури  
України загальні збори акціонерів не проводяться.
18,19 (19.1,19.2,19.3,19.4,19.5),20,21,22. Підприємство не володіє іпотечними цінними паперами і 
інформації не надає.
23,24,25,26,27. Підприємство не приймало участі  в створенні ФОН. Послугами ФОН 
підприємство не користується.
31.Річна фінансова звітність складається відповідно Національних стандартів. Річна фінансова 
звітність відповідно до Міжнародних стандартів не ведеться.
32.Підприємство випуск цільових облігацій не здійснювало
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

33.17

46.74

25.62

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Ремонт і технічне обслуговування іншихтранспортних засобів

Механічне оброблення металевих виробів

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

4. Територія (область) Днiпропетровська

серія А01 №064594

26.04.2011

71425900,00

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

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

1006. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

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

 12518. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   Органом управління ПрАТ "ДТРЗ" є Міністерство 
інфраструктури України (місцезнаходження: 01135, м.Київ 150,проспект Перемоги,14).
    Згідно Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію 
підприємств" (із змінами та доповненнями)  державне  підприємство "Дніпропетровський  
тепловозоремонтний  завод" було перетворено   у Відкрите акціонерне  товариство 
"Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод". Приватне акціонерне товариство  
"Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод" є новим наймуванням Відкритого акціонерного
 
 товариства "Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод". Зміна типу, статуту  і 
найменування товариства відбувалась згідно наказу Міністерства транспорту та зв"язку України 
від 22.11.2010 № 836 " Щодо приведення діяльності відкритих акціонерних товариств, що 
належать
 до сфери управління Мінтрансзв"язку, до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" . 
Приватне акціонерне товариство"Дніпропетровський  тепловозоремонтний  завод" є 
правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства "Дніпропетровський  
тепловозоремонтний  завод", Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський  
тепловозоремонтний  завод".
   ПрАТ “ДТРЗ”  є структурним підрозділом органа державної влади Міністерства інфраструктури
 
України (Мінінфраструктури України).
   Мінінфраструктури України є правонаступником Міністерства транспорту та зв”язку України 
відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію 
системи 
центральних органів виконавчої влади”.
   Мінінфраструктури України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
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11. Банки, що обслуговують емітента:

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

2) МФО банку

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

5) МФО банку

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

305299

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

305299

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26004105342004

26003105342005

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
   Мінінфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах авіаційного, 
автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у 
сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, 
метрополітенів,
 дорожнього господарства.
   Відповідно до ”Положення про Міністерство інфраструктури України” (затвержено Указом 
Президента України від 12 травня 2011 року № 581/2011) основними завданнями 
Мінінфраструктури України є:
   формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, використання 
повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, дорожнього господарства;
   формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-
гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.
   Структура апарату Мінінфраструктури України та положення про структурні підрозділи апарату
 
затверджуються Віце-прем'єр-міністром України – Міністром інфраструктури України.
   Мінінфраструктури України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного 
Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної 
казначейської служби України. 
   Предметом діяльності ПрАТ “ДТРЗ” як структурного підрозділу  Мінінфраструктури України є 
виконання промислових завдань, а саме :
   ремонт і модернізація локомотивів, вузлів, агрегатів до локомотивів для залізниць і 
промислових 
підприємств України, стран СНД, іноземних держав;
   виробницство запасних частин, вузлів, агрегатів до локомотивів та машинобудівної продукції.
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Загальна медична 
практика

Серія АГ № 
571343

06.01.2011 Міністерство охорони здоров"я
 України

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

Придбання, зберігання, 
використання прекурсорів

Серія АВ  № 
586637

15.09.2011 Державний комітет України з 
питань контролю за 
наркотиками

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

09.09.2016
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента

В.о.Голови правління

Свергун Олександр Григорович

АЕ, 929540, 01.12.1997, Ленінський  РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

1958

Вища

38

м.Дніпропетровськ, ТОВ "Конкорд - ЛТД", Генеральний директор

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом Товариства та
 Положенням про правління ПрАТ  "ДТРЗ". Голова правління виконує функції голови 
виконавчого органу Товариства та керує його роботою.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи  (останні п"ять років): м.Дніпропетровськ, ТОВ "Конкорд-ЛТД" (з 02.06.1994 року 
по 08.08.2014 року).
Посади (останні п"ять років):  Генеральний директор (з 02.06.1994 року по 08.08.2014 року).
Місце роботи  (період звіту): м.Дніпропетровськ, ПрАТ  "ДТРЗ".
Посада  (період звіту): В.о. Голови правління.
 Посадова особа Свергун Олександр Григорович, був призначений на посаду виконуючого 
обов"язки Голови правління, у 3 кварталі 2014 року    (дата прийняття рішення-14.08.2014 року).
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна 
посадових осіб не відбувалася. Особлива інформація по посадовій особі Свергун Олександр 
Григорович не надавалася.
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Перший заступник Голови правління

Дудко Петро Петрович

АЕ, 023846, 10.11.1995, АмурНижньодніпровський РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл.

1960

Вища

40

м.Дніпропетровськ, ПрАТ "ДТРЗ", Головний технолог, Головний інженер

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом 
Товариства та Положенням про правління ПрАТ "ДТРЗ".
Перший Заступник Голови правління допомагає Голові правління у виконанні його повноважень 
та згідно з наказом, виконує обов’язки Голови правління в разі  відсутності Голови правління.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи (останні п"ять років): м.Дніпропетровськ, ПрАТ "ДТРЗ".
Посади (останні п"ять років):  головний технолог (01.11.2000-30.09.2010), головний інженер 
(01.10.2010-06.05.2012), перший заступник Голови правління (з 07.05.2012).
Місце роботи (період звіту): м.Дніпропетровськ, ПрАТ "ДТРЗ".
Посада (період звіту): Перший заступник Голови правління.
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна 
посадових осіб не відбувалася. Особлива інформація по посадовій особі Дудко Петро Петрович не
 надавалася.
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Член Наглядової ради

Савіних Сергій Анатолійович

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

1972

вища

17

Начальник фінансово-економічного відділу Департаменту залізничного транспорту 
Мінтрансзв'язку

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ 
"ДТРЗ".
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи  (останні п"ять років): м.Київ, Департамент державної політики в галузі 
залізничного транспорту (Департамент залізничного транспорту Мінтрансзв'язку) (адреса: 01135,  
м.Київ-135, вул.Перемоги, 14).
Посади (останні п"ять років):Заступник начальника управління економічного прогнозування 
Головного фінансово-економичного управління Укрзалізниці (11.2001-07.2010), Начальник 
фінансово-економічного відділу Департаменту залізничного транспорту Мінтрансзв'язку (07.2010-
10.2010), Заступник директора Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту
-начальник відділу стратегії та розвитку перевезень Міністерства інфраструктури України 
(10.2010).
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  Департамент державної політики в галузі залізничного 
транспорту Міністерства інфраструктури України (адреса: 01135,  м.Київ-135, вул.Перемоги, 14).
Посада (період звіту): Заступник директора Департаменту державної політики в галузі 
залізничного транспорту-
начальник відділу стратегії та розвитку перевезень Міністерства інфраструктури України.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна складу 
посадових осіб не відбувалася .
По посадовій особі Савіних Сергію Анатолійовичу особлива інформація  не надавалася.

Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ ДТРЗ.
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи  (останні п"ять років): м.Київ, Департамент державної політики в галузі 
залізничного транспорту (Департамент залізничного транспорту Мінтрансзв'язку) (адреса: 01135,  
м.Київ-135, вул.Перемоги, 14).
Посади (останні п"ять років):Заступник начальника управління економічного прогнозування 
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Головного фінансово-економичного управління Укрзалізниці (11.2001-07.2010), Начальник 
фінансово-економічного відділу Департаменту залізничного транспорту Мінтрансзв'язку (07.2010-
10.2010), Заступник директора Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту
-начальник відділу стратегії та розвитку перевезень Міністерства інфраструктури України (з 
10.2010).
Місце роботи (період звіту): м.Київ,  Департамент державної політики в галузі залізничного 
транспорту Міністерства інфраструктури України (адреса: 01135,  м.Київ-135, вул.Перемоги, 14).
Посада (період звіту): Заступник директора Департаменту державної політики в галузі 
залізничного транспорту-
начальник відділу стратегії та розвитку перевезень Міністерства інфраструктури України.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).
У 1 кварталі 2015 року по ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна посадових
 осіб не відбувалася.Особлива інформація по посадовій особі Савіних Сергій Анатолійович не 
надавалася.
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Член Наглядової ради

Голенищев Юрій Вячеславович

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

1952

вища

39

м.Дніпропетровськ, ПрАТ "ДТРЗ", економіст з договірних та притензійних робіт

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ  
"ДТРЗ".
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Особа входить в Наглядову раду як представник  ПрАТ "ДТРЗ".
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи (останні п"ять років): м.Дніпропетровськ,  ПрАТ "ДТРЗ".
Посада (останні п"ять років): економіст з договірних та притензійних робіт.
Місце роботи (період звіту): м.Дніпропетровськ, ПрАТ "ДТРЗ".
Посада (період звіту): економіст з договірних та притензійних робіт.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 рок
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна складу 
посадових осіб не відбувалася .
По посадовій особі Голенищеву Юрію Вячеславовичу особлива інформація  не надавалася.

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

Цимиренко Дмитро Леонідович

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

1964

вища

11

д/н

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ 
"ДТРЗ".
 Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Особа входить в Наглядову раду як представник банківської установи.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Особа не надала згоду про оприлюднення даних про попередні посади.
Місце роботи (останні п"ять років):  м.Дніпропетровськ, АБ "Експрес - Банк" (адреса: 
м.Дніпропетровськ,пл.Плеханова,17).
Посада (останні п"ять років): Керівник Дніпропетровської філії АБ "Експрес-Банк".
Місце роботи (період звіту): м.Дніпропетровськ, АБ "Експрес - Банк" (адреса: 
м.Дніпропетровськ,пл.Плеханова,17).
Посада (період звіту): Керівник Дніпропетровської філії АБ "Експрес-Банк".
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна складу 
посадових осіб не відбувалася .
По посадовій особі Цимиренко Дмитру Леонідовичу особлива інформація  не надавалася.
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Член Наглядової ради

Антімонов Ігор Юрійович

д/н, д/н, 01.01.2000, д/н

1961

д/н

0

д/н

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним законодавством 
України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ "ДТРЗ".
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).
Особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних. В зв"язку з чим у обов"язкових  для
 заповнення реквізитах (дата видачі паспорта, рік народження) вказані не актуальні значення.
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна складу 
посадових осіб не відбувалася .
По посадовій особі Антімонову Ігору Юрійовичу особлива інформація  не надавалася.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

В.о.заступника Голови правління з фінансів та економіки

Свистунова Марина Леонідівна

АН, 333947, 17.03.2005, Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровський області

1974

Вища

20

м.Дніпропетровськ, бек-офіс ТОВ "Депозітарно-фондова компанія "Славутич-Капітал""

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом Товариства та
 Положенням про правління ПрАТ  "ДТРЗ". Заступник Голови правління допомагає Голові 
правління у виконанні його повноважень та згідно з наказом виконує обов"язки Голови правління
 в разі відсутності Голови правління та Першого заступника Голови правління. 
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи (останні п"ять років): м.Дніпропетровськ, ТОВ "Бізнес-Реєстр"(з 14.05.2007 року по 
10.12.2010 року), бек-офіс ТОВ "Депозітарно-фондова компанія "Славутич-Капітал"" (з 
04.01.2011 року по  19.08.2014 року).
Посади (останні п"ять років): директор ТОВ "Бізнес-Реєстр"(з 14.05.2007 року по 10.12.2010 
року), спеціаліст (з 04.01.2011 року по  30.06.2012 року) бек-офіса ТОВ "Депозітарно-фондова 
компанія "Славутич-Капітал"", начальник  (з 01.07.2012 року по 19.08.2014 року) бек-офіса ТОВ 
"Депозітарно-фондова компанія "Славутич-Капітал"".
Місце роботи (період звіту): м.Дніпропетровськ, ПрАТ  "ДТРЗ".
Посада (період звіту): В.о .заступника Голови правління з фінансів та економіки
Посадова особа Свистунова Марина Леонідівна,  була призначена на посаду виконуючої обов'язки
 заступника Голови правління з фінансів та економіки,    (дата прийняття рішення 20.08.2014 
року).
У 1 кварталі 2015 року по ПрАТ"Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна посадових
 осіб не відбувалася.Особлива інформація по посадовій особі Свистунова Марина Леонідівна не 
надавалася.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова Ревізійної комісії

Чеховська Ірина Сергіївна

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

1952

вища

20

м.Київ, Укрзалізниця, зам.керівника фінасового управління ДП "Укрзалізничпостач"

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки ревізійної комісії  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
ДТРЗ.
Голова Ревізійної комісії організовує роботу Ревізійної комісії, контролює фінансово-
господарську діяльність Виконавчого органу Товариства.
Особа входить в Ревізійну комісію як представник Державної адміністрації залізничного 
транспорту України.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи (останні п"ять років):  м.Київ, Укрзалізниця, Головне фінансово-економічне 
управління (адреса: 03680, МСП, м.Київ-150, вул.Тверська, 5)
Посада (останні п"ять років): Начальник управління по контролю за цінами та цінової політики.
Місце роботи (період звіту):  м.Київ, Укрзалізниця, Головне фінансово-економічне управління 
(адреса: 03680, МСП, м.Київ-150, вул.Тверська, 5).
Посада (період звіту): Начальник управління по контролю за цінами та цінової політики.
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна складу 
посадових осіб не відбувалася .
По посадовій особі Чеховській Ірині Сергіївні особлива інформація  не надавалася.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член правління; В.о. Головного  бухгалтера

Безугла Лариса Віталіївна

ВВ, 732674, 19.03.1999, Волноваським РВ  УМВС України в Донецькій області

1973

вища

19

м.Дніпропетровськ, ТОВ"Фондова компанія"Славутич-Капітал",бухгалтер

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки правління визначаються Статутом 
Товариства та Положенням про правління ПрАТ  "ДТРЗ". До компетенції головного бухгалтера 
належить забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності, своєчасної сплати податків та
 
інщих відрахувань згідно з чинним законодавством.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи (останні п"ять років): м.Дніпропетровськ, ТОВ "Фондова компания  "Славутич-
Капітал"" (з 01.01.2008 по 20.08.2014 року).
Посади (останні п"ять років): бухгалтер ТОВ "Фондова компания  "Славутич-Капітал"" (з 
01.01.2008 по 20.08.2014 року).
Місце роботи (період звіту): м.Дніпропетровськ, ПрАТ  "ДТРЗ".
Посада (період звіту): В.о. Головного бухгалтера.
 
 Посадова особа Безугла Лариса Віталіївна,  була призначена на посаду виконуючої обов'язки 
Головного бухгалтера,  у 3 кварталі 2014 року  (дата прийняття рішення 21.08.2014 року).
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна складу 
посадових осіб не відбувалася .
По посадовій особі Безугла Лариса Віталіївна особлива інформація  не надавалася.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова Наглядової ради

Білоус Юрій Анатолійович

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

1961

вища

26

м.Київ, начальник Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ ДТРЗ.
Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, здійснює контроль за діяльністю 
Правління та захист прав Вищого органу Товариства.
Особа входить в Наглядову раду як представник Державної адміністрації залізничного транспорту
 України.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи (останні п"ять років):  м.Київ, Укрзалізниця, Головне управління локомотивного 
господарства (адреса: 03680, МСП, м.Київ-150, вул.Тверська, 5).
Посада (останні п"ять років): Начальник Головного управління локомотивного господарства 
Укрзалізниці.
Місце роботи (період звіту):  м.Київ, Укрзалізниця, Головне управління локомотивного 
господарства (адреса: 03680, МСП, м.Київ-150, вул.Тверська, 5).
Посада (період звіту): Начальник Головного управління локомотивного господарства 
Укрзалізниці.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна складу 
посадових осіб не відбувалася .
По посадовій особі Білоусу Юрію Анатолійовичу особлива інформація  не надавалася.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Наглядової ради

Пікало Сергій Миколайович

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

1957

вища

20

Регіональне управління Фонду державного майна України; посада: начальник відділу 
оренди.

1. Посада

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

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

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Компетенція, повноваження, обов"язки Наглядової ради  визначаються чинним 
законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ 
"ДТРЗ".
Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Вищого органу 
Товариства.
Винагород не отримує.
Судимостей не має.
Місце роботи (останні п"ять років): Регіональне управління Фонду державного майна України в 
Дніпропетровській області (адреса: г.Дніпропетровськ, вул.Комсомольська,58).
Посада (останні п"ять років): Заступник начальника відділу реформування підприємств, продажу 
акцій та підтвердження прав власності.
Місце роботи (період звіту): Регіональне управління Фонду державного майна України в 
Дніпропетровській області (адреса: г.Дніпропетровськ, вул.Комсомольська,58).
Посада (період звіту): Заступник начальника відділу реформування підприємств, продажу акцій та 
підтвердження прав власності.
Особа призначена на посаду згідно з рішенням про внесення змін до персональних складів 
наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято спільною постійно діючою комісією 
Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду державного майна України (протокол засідання комісії № 
202 від 18.10.2012 року).
У 1 кварталі 2015 року  по ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" зміна складу 
посадових осіб не відбувалася .
По посадовій особі Пікало Сергію Миколайовичу особлива інформація  не надавалася.
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VІІІ. Відомості про цінні папери емітента

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод-ний
 ідентифі-
каційний 

номер

Тип цінного 
папера

Форма існування
 та форма 
випуску

Номі-
нальна 

вартість 
(грн)

Кількість 
акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 
статутному
 капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.07.2010 572/1/10 Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
UA4000079321 0,25 285703600 71425900,00 100

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

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні

01.08.2001 378/1/01 Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

UA4000079321 0,25 271489200 67872300,00 100

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

Акція проста 
документарна 
іменна

Документарні 
іменні
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.07.2003 340/1/03 Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
UA4000079321 0,25 285703600 71425900,00 100

Опис: .Випуск акцій пов"язаний зі збільшенням статутного капіталу.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не здійснювало випусків процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не має похідних цінних паперів.
ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" не здійснювало торгівлю цінними паперами, фактів лістингу/делістингу цінних паперів  немає ,емісія цінних паперів не 
відбувалася у зв'язку з тим , що 100 % акцій підприємства належать державі у особі Міністерства інфраструктури України.

Акція проста 
документарна 
іменна

Документарні 
іменні
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Публічне акціонерне товариство "Національний 
депозитарій України"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

303707113. Код за ЄДРПОУ

Київ4. Місцезнаходження

АВ №5813225. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

19.09.20066. Дата видачі ліцензії або іншого документа

(044)279-13-25,279-65-407. Міжміський код та телефон

(044)279-13-22    факс

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

8. Вид діяльності

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

Публічне акціонерне товариство

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк
 України"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

000321293. Код за ЄДРПОУ

Київ4. Місцезнаходження

АГ №5798035. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

09.08.20116. Дата видачі ліцензії або іншого документа

(044)426-43-867. Міжміський код та телефон

(044)426-43-86    факс

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача

8. Вид діяльності

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

Публічне акціонерне товариство

Приватне підприємство аудиторська фірма "Професіонал"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

309925633. Код за ЄДРПОУ

Дніпропетровськ4. Місцезнаходження

23595. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

26.01.20016. Дата видачі ліцензії або іншого документа

(0562)3501517. Міжміський код та телефон

д/н    факс

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 
послуги емiтенту

8. Вид діяльності

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

Приватне підприємство
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних)

Дата 
погашення

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

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

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

3158

0

43613

46771

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

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

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

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

X X X

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

Кредит 30.08.2013 0 99 30.04.2015
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у грошовій 
формі

(тис. грн)

у відсотках
 до всієї 

виробленої
 продукції

у натуральній
 формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 

продукції

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
2135,00 100 1 тепловоз1 тепловоз 1001 Ремонт i 

технiчне 
обслуговування
 залiзничного 
рухомого 
складу

2135,00
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Відсоток від 
загальної 

собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N
з/п

Склад витрат

31 2

31,81 Матеріали

9,92 Витрати на паливо,електроенергію,амортизацію

37,63 Фонд оплати праці

13,24 Відрахування на соціальні заходи

7,55 Інші витрати
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.03.2015

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2015.04.01

00659101

1210137500

33.17

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних 
засобів

Адреса, 
телефон

вул.Краснозаводська,7, м.Дніпропетровськ, 49038, (056)42-50-66, (056)793-21-52

КОДИ

КIРОВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 1251

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

0 0

323 277

84551 83048

195540 195676

110989 112628

0 0

0 0

395 290

0 0

0 0

88444 86790

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

3175 3175

3175 3175

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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33682 44451

15282 13597

18011 23103

389 7751

0 0

0 0

0 0

0 0

82027 25675

3195 2903

0 1358

0 0

0 0

0 24

372 277

211 2105

211 2105

14 10

119617 77122

0 0

208061 163912

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

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

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

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

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

116 3191190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

71426 71426

27921 27119

10597 10590

0 0

0 0

1857 1857

11338 6149

0 0

3158 3158

0 0

4349 3474

7507 6632

4848 0

0 0

0 0

60356 37445

77415 40139

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 123139 117141Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

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

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 2847 910    розрахунками з бюджетом

1621 1280 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 2760 434    розрахунками зі страхування

1630 5888 922    розрахунками з оплати праці

1635 10 12Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 0 0Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 706 416Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Свергун Олександр Григорович

Безугла Лариса Віталіївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: 1.Необоротні активи
До складу нематеріальних активів  належіть право постійного користування земельною ділянкою на суму 3175,0 тис. 
грн. 
Первісна вартість нематеріальних активів формується відповідно до П(С)БО № 8 «Нематеральні активи». 
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.
Незавершені  капітальні інвестиції  станом на 31.03.2015 р. складають277 тис. грн., в тому числі за рахунок 
--придбання (виготовлення) основних фондів – 275,0 тис. грн.
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів -2,0 тис. грн. 
Первiсна вартість основних фондів формується відповідно до П(С)БО №7 «Основні засоби». Амортизація основних 
засобів нараховується прямолінейним методом. Амортизація на інші необоротні матеріальні активи нараховується у 
першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Залишкова вартість основних засобів 
станом на 31.03.2015 р. складає 83048,0 тис.грн. 
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.03.2015 р. складає 290,0 тис.грн.

2.Оборотні активи
      Облік запасів , первинна оцінка запасів, придбаних за кошти визначається по собівартості згідно з вимогами 
П(С)БО № 9.  При використанні запасів у виробництві, продажу та іншому вибутті оцінка їх проводиться методом 
"ФІФО", а саме по методу вартості перших за часом придбання.
Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно вимог П(С)БО № 10 і на 31.03.2015 р.. складає – 28855,0 тис.грн., із
 них :
-дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги (чиста реалізаційна вартість) – 25675,0 тис. грн.
-за виданими авансами – 2903,0 тис. грн.
3.Власний капітал.
-інша поточна дебіторська заборгованість – 277,0 тис. грн     
Власний капітал  станом на 31.03.2015 р. складає  117141,0 тис.грн. та зменшився проти минулого  року на 13,9 %. за 
рахунок зменшення фінансових результатів в 1 кварталі 2015 р в сумі -5991,0 тис.грн. , змін в іншому додатковому 
капіталі .
4.Забеспечення майбутніх витрат і платежів
Станом на 31.03.2015 р. рахується забеспечення виплат персоналу в сумі 3474,0 тис.грн. відповідно до П(С)БО №26 
«Виплати працівникам».
5.  Довгострокові  зобов’язання
Облік зобов’язання ведеться зігдно вимог П(С)БО №11 «Зобов’язання» та складається з 
відстрочених податкових зобов’язаннь в сумі 3158,0 тис.  та розраховані відповідно до 
П(С)БО № 17«Податок на прибуток».
6.Поточні зобовязання
    Поточні зобов’язання складають 77415,0 тис.грн., за рахунок
•Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги-37445,0 тис.грн.
•Поточні зобов’язання за розрахунками:
-З бюджетом -910,0 тис.грн
-Зі страхуванням- 434,0 тис.грн.
-З оплати праці- 922,0 тис.грн.
Інші поточні зобов’язання - 416,0 тис.грн.
7.Подiї пiсля дати балансу
       Непередбачені зобов’язання у Товариства на 31.03.2015р відсутні. 

8. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому

1700

1800

1900

0 0

0 0

208061 163912

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

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2015.04.01

КОДИ

00659101

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 1 квартал 2015 року

2220

Дохід від участі в капіталі

2135 29302

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2089 26851

46 2451

0 0

0 0

0 0

0 0

306 1969

0 0

3806 5103

367 423

2079 1545

0 0

0 0

0 0

5900 2651

8 20

99 24

0 0

0 1

0 0

0 0

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

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

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

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

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

2121

0 02200

0 0Інші фінансові доходи

5991 2656    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

( () )

( () )

( () )

( () )

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

5991 2656

9288 19349

6014 11562

2319 4459

1639 1659

1385 2674

20645 39703

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

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

0 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

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

(811) (811)

0 0

0 0

0 0

(1) (1)

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(812) (812)

0 0

(812) (812)

(6803) (3468)

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

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

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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Свергун Олександр Григорович

Безугла Лариса Віталіївна

Керівник

Головний бухгалтер
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